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ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ของกระทรวงสาธารณสุข

ก อ งย ุ ท ธ ศา ส ตร แ ละแ ผ น ง าน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำนำ
ตามพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุ ข
ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้วาง
กรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปด้านสาธารณสุข
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข) โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และคุ ้ม ครองผู ้บ ริโ ภ คเป็น เลิศ ( Promotion Prevention and Protection: PP&P Excellence)
2) ด้ า นบริ ก ารเป็ น เลิ ศ (Service Excellence) 3) ด้ า นบุ ค ลากรเป็ น เลิ ศ (People Excellence) และ
4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีส่วนร่วมในการทบทวน
ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้
ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป
กระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม 256๓
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหำร
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ส่วนที่ 2 ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560
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ส่วนที่ 3 นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 4 สถำนกำรณ์และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภำพ

109

ส่วนที่ 5 สำระสำคัญแผนปฏิบัติรำชกำร
- วิสัยทัศน์
- เป้ำหมำย
- พันธกิจ
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 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
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ส่วนที่ 6 แผนงำน โครงกำร และงบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาระบบ
สุขภาพ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอก
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระบบสุ ข ภาพทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต เช่ น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของประชากรไทย
การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเกิดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ
ที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย เป็นต้น โดยมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้แนวทางการพัฒนาระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ 4 ด้ า น (4 Excellences) ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้แก่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People
Excellence) และด้ า นบริ ห ารเป็ น เลิ ศ ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Governance Excellence) โดยได้ พิ จ ารณาความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
พันธกิจ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน
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1

ค่านิยมองค์กร (Core value)
“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People center ใส่ใจประชาชน
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป็นจานวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 308,310.3746 ล้านบาท
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2

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
(๑) เป้าหมาย
1.1) คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุ กช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่ว งวัย และ
ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณ ค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
2.1.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
2.1.2 ช่ วงวั ยเรี ยน/วั ยรุ่ น ปลู กฝั งความเป็ นคนดี มี วิ นั ย พั ฒ นาทั กษะ
ความสามารถการเรี ยนรู้ ที่ สอดรั บกั บทั กษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์
ความสามารถในการแก้ ปั ญหาที่ ซั บซ้ อน มี ภู มิ คุ้ มกั นต่ อปั ญหาหรื ออาชญากรรมต่ าง ๆ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์
มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
2.1.3 ช่ว งวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตาม
หลักการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะทางการเงิน เพื่อให้ ส ามารถบริห ารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผน
ทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอานวย
ความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน
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2.1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
ส่งเสริมให้มีการทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่
เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพ มี ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรคให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ พร้ อ มกั บ จั ด
สภาพแวดล้ อมให้ เป็ นมิตรกับผู้ สู งอายุ และหลั กประกันทางสั งคมที่ส อดคล้ องกับความจาเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม
2.2) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา
และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุข ภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะ
ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม
2.2.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุ ขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการ
สื่อสารด้ านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้ แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุ ขภาวะ
ที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น ทักษะทางปั ญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะตนเองของ
ประชาชน อาทิ การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเองให้ มีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพอในการดารงชีวิต
2.2.๒ การป้ องกั นและควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยงที่ คุ กคามสุ ขภาวะ โดยผลั กดั น
การสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
2.2.๓ การสร้า งสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การพัฒ นาและเสริม ศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรม
สาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุ ขภาพ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ
2.2.4 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีโดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คาปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณ์
การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่ าย เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับ อินเทอร์เน็ต
ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บน
พื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจน
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง
เป็นธรรม และยั่งยืน
2.2.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้
ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้
อานวยความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้ างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้
ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่
2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
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ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมี
คุณ ภาพ มีพั ฒ นาการสมวัย พั ฒ นาทั กษะชี วิต และการเรี ยนรู้ การท างานและการดารงชีวิ ตอย่า งมี คุณ ภาพ
ของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒ นาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่ งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ
ในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริม
การเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กาหนด
บทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มี
บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว
2.3.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุค คลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต
เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มี
ความเข้มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิท ธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึง
ข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
2.4 การเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพการกี ฬ าในการสร้ า งคุ ณ ค่ าทางสั งคมและพั ฒ นา
ประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่ า งครบวงจรและมีคุ ณ ภาพมาตรฐาน การสร้ า งนิ สั ย รัก กี ฬ าและมี น้ าใจเป็ นนั ก กี ฬ า และการใช้ กีฬ าและ
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พั ฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
2.4.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการ
ดารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและ
การเป็นพลเมืองดี
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2.๕ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมุ่ ง เน้ น ผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละมี ใ จใฝ่ เ รี ย นรู้ ต ลอดเวลา มี ก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใ หม่
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสร้ า งความตื่ น ตัว ให้ ค นไทยตระหนั กถึ งบทบาท ความรับผิ ดชอบ และการวางตาแหน่ง ของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
2.๕.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้น
การใช้ ฐ านความรู้ แ ละระบบคิ ด ในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ อาทิ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการตั้ ง ค าถาม
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ความรู้ แ ละทักษะทางศิ ล ปะ และความรู้ ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิ ดของเหตุผ ลและการหาความสั มพันธ์
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้าง
ผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียน
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
2.5.2 การเปลี่ ย นโฉมบทบาท ‘ครู ’ ให้ เ ป็ น ครู ยุ ค ใหม่ โดยปรั บ บทบาทจาก
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และ
วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒ นาครูตั้งแต่การดึงดูด
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณ ภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบ บ
และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
2.5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรีย นในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์และให้ เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการ
รับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
2.5.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒ นาการศึกษา
ออนไลน์ แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์
ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนา
ระบบการเรี ย นรู้ ในชุมชนให้ เข้าถึงความรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น
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โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้
การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
2.5.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนัก ถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึก
ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของคนไทย
ด้ า นพหุ วั ฒ นธรรม การเห็ น คุ ณ ค่ า และมี ค วามอดกลั้ น ต่ อ ความแตกต่ า งทางความเชื่ อ ความคิ ด วิ ถี ชี วิ ต
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทางาน
ระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
2.5.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้ น
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไป
พร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.5.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้น
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมือทางวิช าการและการแลกเปลี่ ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการและ
บริหารจัดการด้านสุขภาพในทุกระดับให้ครอบคลุมทุกมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพ
รวมทั้ง การจั ดการและลดความเสี่ ย งจากภัยคุ กคามที่ส่ งผลกระทบต่อสุ ข ภาพ พัฒ นาระบบการดูแลสุ ขภาพ
แบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless comprehensive Health Care) สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญา
ด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีนโยบาย/แนวทางการพัฒนาภายใต้
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สามารถผลักดันให้ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
(๑) เป้าหมาย
1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
1.2) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การพึ่ ง ตนเองและ
การจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.1.1 ปฏิ รูป ระบบภาษี และการคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภค โดยก าหนดมาตรการ
เพื่อสร้างความเสมอภาคที่สาคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบ
ข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ กาหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
เพื่อนาไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกในการคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภค สนับ สนุ น องค์ ก รของผู้ บริ โ ภคให้ มี ค วามเข้ม แข็ ง ป้ อ งกั น
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.1.2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุ ก เพศภาวะและทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในบริ บ ทของสั ง คมสู ง วั ย รวมทั้ ง สร้ า ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมสาหรับคน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้ สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบ
การให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือ
องค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม ค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง
2.1.3 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและ
เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถดูแลประชา ชนได้
อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้า
ในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือ
เกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึง
การพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่ และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
2.2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
2.2.1 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อน
เกษี ย ณอายุ พั ฒ นาระบบและกลไกเพื่ อ สนั บ สนุ น การปรั บ ตั ว ของประชากรให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นอาชี พ
ให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทางานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกัน
ทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อม
ของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจน
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ส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทาต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และ
สมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่า
ของผู้สูงอายุ
2.3) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
2.3.1 ส่งเสริมการปรับพฤติ กรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถ
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้
ของครั วเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต
การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวาง
แผนการจั ด การที่ ดิน ที่อ ยู่ อ าศั ย และระบบการผลิ ตด้ านอาชีพ เพิ่ มความสามารถในการประกอบการธุร กิ จ
การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จาก
ภายในเพื่อสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารพั ฒ นาระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ โดยมี เ ป้ า หมาย
ด้านการคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
ลดความยากจนหรือภาวะล้มละลายจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้
พัฒนาให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ และการนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่
ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน ในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการตอบสนองแก้ไขปัญหา
และพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาความเหลื่อมล้าในการรับบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อลดความแตกต่างของการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร ส่งผลให้
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการการดาเนินงานสาธารณสุข
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การเตรียมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุ และพัฒนาระบบสุขภาพ จัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อันส่งผลให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (รอง)
(๑) เป้าหมาย
1.1) ประชาชนอยูด่ ี กินดี และมีความสุข
1.2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ จาก
ประชาคมระหว่างประเทศ
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม
ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒ นาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๑.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จ ริงของปัญหาของทุกภาค
ส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึก
กาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลัก
และรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ ประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคง
ต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอานาจหรือแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่น
ของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติ
ส าคั ญ ที่ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ดการความมั่ น คง รวมไปถึ ง การส่ ง เสริ มผลั ก ดั น หลั ก การ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสาคัญของประเทศให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.1.2 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสัน ติ
สุ ขอย่ า งยั่ งยื น ประชาชนในพื้น ที่มี ความปลอดภัย ทั้ง ในชี วิต และทรัพ ย์สิ น อยู่ ร่ว มกัน อย่ างสั น ติสุ ขในสั งคม
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่ มเป้าหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดาเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอานวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไข
ปัญหา สภาวะแวดล้อมที่ เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมใน
พื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสาคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็น
มิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิ
ให้มีการบิดเบือนคาสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐใน
การพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา
รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ
2.2) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่ อความ
มั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ
ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับ
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ปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัย
คุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
2.2.1 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้ง
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการ
บริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับ
ภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุ กขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจัง
จนสามารถปฏิบั ติได้จริ ง เสริ มสร้ างความร่ว มมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่ ว นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และ
การฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
ได้ ทุ ก รู ป แบบตั้ งแต่ ใ นระดั บ ชาติ ไ ปจนถึ ง ระดับ ท้ อ งถิ่น ตลอดถึ ง พั ฒ นาปรั บปรุ ง กฎหมายและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2.3) การบู รณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์ กรภาครั ฐและที่ มิ ใช่ ภาครั ฐ เพื่ อสร้ างเสริ มความสงบ สั นติ สุ ข ความมั่ นคง และความเจริ ญก้ าวหน้ าให้ กั บ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
2.๓.1 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนา
ไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดาเนินการและความร่วมมือระหว่ าง
ประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคานึงถึงความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการ
ป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลื อ ซึ่งกันและกันในทุกระดับของ
อนุภูมิภาคแม่น้าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สาคัญ อาทิ ความอดอยาก
ภัย พิบั ติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภ าพ
ของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสาคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวก
หรืออานาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ทุกระดับและทุกช่องทาง
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงของประเทศ ในประเด็นการบาบัดรักษาผู้เสพ ผู้ป่วยยาเสพติด โดยพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพ
และมีการช่ว ยเหลื ออย่ า งต่อเนื่ อง อัน น าไปสู่ การป้องกันการเสพติดซ้า โดยบูรณาการร่ว มกับ ภาคี เครือข่า ย
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหลักประกันสุขภาพและการจัดระบบบริการสุขภาพสาหรับ
แรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการบูรณาการ
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน
ในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อให้ ป ระชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้มี คุณ ภาพช ีวิต ที่ดี รวมทั้ ง มุ่ งเน้ นให้ มี
การประสานการดาเนินงาน และพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

11

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(๑) เป้าหมาย
1.๑) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อม
รับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้
ตามความต้องการของตลาด สร้ างระบบนิ เวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒ นา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
2.1.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อต่อยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงาน
ชีวมวล โดยการเพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่า เพิ่มสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม
เวชสาอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ
แปลงของเหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จาก
วัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
การเน้นการวิจัยและพัฒนา และนาผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสาคัญกับระบบ
นวัตกรรมแบบเปิด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น
2.1.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการการแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ
การแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ ครอบคลุ มการผลิ ตเครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิ ตอวัยวะเทียม การผลิ ตเวชภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัช ภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย
การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ใ นบริ ก ารการแพทย์ เพื่ อลดต้ นทุ นการรัก ษาพยาบาล ยกระดั บการให้ บริ การ
การแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั่นคงให้ กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2.1.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ
ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอิ นเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์มสาหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
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โดยการสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และ
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนาของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ข้ อมู ล และปั ญญาประดิษ ฐ์ ส าหรั บภาคการผลิ ต และบริก ารเพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ สร้ า ง
นวัตกรรม และดาเนินธุรกิจใหม่ ๆ การผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับ
สากล และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่
มีทักษะความรู้ เพื่อ รองรับ การเติบ โตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มา
ทางานในไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ รุนแรงและรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี
2.1.๔ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป
โดยการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่
แล้ว รวมทั้งส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มี
ประโยชน์ในบริบทด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ
และการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างและ
หลังเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบ
จากภัยคุกคามไซเบอร์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม และปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
จากการทาธุรกิจดิจิทัล ส่งเสริมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
พร้อมไปกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือ ก ให้มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน ตลอดจนพัฒ นาอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูล ค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การผลิ ต ยุ ท โธปกรณ์ แ ละยุ ท ธภัณ ฑ์ ท างการทหาร ไปพร้ อ มกั บอุ ต สาหกรรมที่เ ป็ น เทคโนโลยี ส องทาง และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดั บและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง
มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้ วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอด
รับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภั ณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่
การส่งเสริมการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากร
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ที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ
2.2.1 ท่องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์แ ละวั ฒ นธรรม ส่ งเสริม ธุรกิ จการท่ องเที่ย ว
เชิงสร้ างสรรค์แ ละวั ฒ นธรรม โดยการส่ ง เสริม การท่ องเที่ ยวผ่ านการสร้า งและพัฒ นาสิ นค้ าและบริการด้ว ย
ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น ความคิดสร้ างสรรค์ และทุนทางวัฒ นธรรม พร้อมทั้ง การสนั บสนุนการใช้เ ทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การทาการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและ
ปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวที
สากล อันนาไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการจัดทาแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก
2.2.๒ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์”
และความชานาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบ
ไทย เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการเสริ มความงามสู่ ตลาดระดับ สู ง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้ เกิดเป็นเอกลั กษณ์
การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล พร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็น ที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ากับ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นที่มีทักษะ
ภาษา และได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้เพียงพอต่อทิศทางของการท่องเที่ย วเชิงสุขภาพ และการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก รวมทั้ง
การส่งเสริมการจัดการนาเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
2.3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลก
2.3.1 สร้ างและพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ให้ เป็น เครื่อ งมือในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความ
มั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทา
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนา
เมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก
และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
จุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกั นกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้ง
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การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล
แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน
2.3.2 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสาคัญของไทย
ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒ นาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน
เพื่อส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
ซึ่ ง มี ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะภู มิ ภ าค สถาบั น การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น และทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น แรงขั บ เค ลื่ อ น
การยกระดับจังหวัดสาคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจาภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับ
เมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ
ของไทย การสร้ างเมืองเศรษฐกิจ เฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรี ยบที่แตกต่างกันของแต่ล ะจังหวัด ซึ่งช่ว ย
ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัด
เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสาคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค
และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค
2.4) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการผลิตและ
การค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิ ตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น
2.4.1 เกษตรปลอดภั ย สร้ างความตระหนั กแก่ผู้ ผ ลิ ตและผู้ บ ริโ ภคทั่ว โลก
ในเรื่องความสาคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและ
ผู้ผลิตทาการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตร
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสถาบั น ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วามรู้ เ กษตรกรด้ า นกระบวนการผลิ ต ตาม
มาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะ
ต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่กา รทา
เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนา
ระบบการตรวจรั บ รองคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลั บ
สาหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2.4.2 เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนาไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืช
สมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยการส่งเสริมการทาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ
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และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มี
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี การนาวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิส าหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม
รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม
ในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะ
นาไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการ
ที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
2.5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด
สามารถบริ ห ารจั ดการธุร กิ จ และบริ การได้ อย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพและโปร่ง ใส โดยการสร้างและพัฒ นาทั กษะ
องค์ความรู้รอบด้านที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกั บการ
วางรากฐานการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบให้ กั บ เยาวชนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ทั ก ษะและจิ ต วิ ญ ญาณในการ
ประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ และนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความ
ถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ทาให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อลด
ต้ น ทุ น และให้ ผ ลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดอย่ า งสม่ าเสมอ และการส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ให้ เ กิ ด คลั ส เตอร์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาด
ที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน
2.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจ
สร้างสรรค์ การให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
มูลค่าสูง การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการชาระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชัน
และช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐได้มากขึ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรม
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การกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
2.5.3 สร้ า งโอกาสเข้า ถึ งข้ อ มูล อนาคตของโลกไร้ พ รมแดนคื อ การแข่ ง ขั น
บนฐานข้อมูล จึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเป็นข้อมูลที่ทั นสมัย
เพื่อการวางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนา
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมู ลและคาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็น
แหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการ และ
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ ในการสื บค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน และการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการ การสนั บ สนุ น การสร้ างและพั ฒ นาแพลตฟอร์ มกลาง ทั้ง ในด้า นการผลิ ต การบริห ารจัด การ
การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อลดต้นทุนของ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางานร่วม สาหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนและเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
2.5.๔ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒ นาและ
บูรณาการกลไกภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นประเด็นการเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการขอและได้รับ
สินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชาระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ
ทัง้ ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับ
ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบกลาง
สาหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล
โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบัน
วิชาการ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และให้คาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ
ทั้ง ในระดั บ ส่ ว นกลางและชุ ม ชน พร้ อ มทั้ ง การส่ ง เสริม การจั ด การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางเทคโนโลยี ชั้ น สู ง ให้ มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทาธุรกิจอย่าง
เกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญในการสนับสนุน การสร้าง
ความสามารถในการแข่ น ขั น ของประเทศ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ โดยกระทรวง
สาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและหน่วยงานด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถดาเนินงานลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถรองรับ
ความต้องการด้านสุ ขภาพของประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพงานบริการให้รวดเร็วและทันสมัย เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีการพัฒนา
ศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแพทย์แผนไทย
แบบครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจจับ
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เหตุการณ์ที่ผิ ดปกติได้ร วดเร็ วทัน เหตุการณ์ และพัฒ นาระบบการจัดการสุ ข าภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน นอกจากนี้ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน
เป้ าหมายของประเทศบนพื้น ฐานของเทคโนโลยี ใหม่ ทั้ง การวิ จัยพั ฒ นาวัคซีน ตั้งแต่ระดับต้น น้าถึ งปลายน้ า
อย่ างครบวงจร ส่ งผลให้ อุต สาหกรรมการผลิ ตวัคซีนในประเทศสามารถสร้างรายได้และสร้างมูล ค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง)
(๑) เป้าหมาย
1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
1.2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๓) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อกาหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
โดยให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัด
อย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1.1 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้ ง ระบบให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและค่ า มาตรฐานสากล โดยปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ
ตามมาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกาเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัด
มลพิษและแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้ อมทั้งกาหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓R
(Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ
2.1.2 เสริ มสร้ างระบบสาธารณสุ ขและอนามัย สิ่ ง แวดล้ อม และยกระดั บ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิจัย
สร้ างองค์ความรู้ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ ม โดยเฉพาะกลุ่ มเปราะบาง
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น แนวโน้ ม สถานการณ์ ปั ญ หาโรคอุ บั ติ ใ หม่
และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
2.1.3 พั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรม และ อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนา
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พื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
2.2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
2.2.1 พัฒ นาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้า ระวังโรค
ให้ มีคุณภาพและมีป ระสิ ทธิภ าพ ครอบคลุ มประชากรกลุ่ มเสี่ ย งที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ
2.3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยง
ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่ าและความหลากหลายทาง
ชีว ภาพ ส่งเสริ มให้สิ่ งแวดล้ อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม มีความเอื้ออาทร และเสี ยสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2.3.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
2.3.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ เฉพาะถิ่น
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พื้นที่
ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสาคัญ
กับ พั น ธุ กรรมท้ องถิ่ น ที่ มีคุ ณค่า ต่อ ระบบนิ เวศและ/หรือ มีค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิจ และภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ที่
เกี่ ย วข้อ ง เพื่อ รวบรวมเชื้ อพั น ธุ์ และองค์ค วามรู้ส าหรั บใช้ป ระโยชน์ใ นอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริมพัฒนาและการใช้แนวคิด
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา สารวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มี
ความสาคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่วิกฤต
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เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ และการ
ส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.3.3 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการ
ผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต
วิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การสร้างการมีจิตสานึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิ ต การสร้าง
ระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จ
ยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่าโดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได้
เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี การเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน พร้ อมทั้ง
การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและ
บริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการเพื่อ
รองรับการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน
2.4) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
พัฒนาระบบจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วน
ดูแลภัย พิบัติจ ากน้าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่ งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คานึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและ
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่ นคงการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
2.4.1 พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการ
จัดการน้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทาแผน
ป้ องกัน ฟื้ น ฟู รั กษา ร่ ว มกั บ แผนรั กษาเขตต้น น้า แผนป้อ งกัน แผ่ น ดิน ถล่ ม แผนอนุรัก ษ์ ฟื้ นฟู รัก ษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้าธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กาหนดและตามความสาคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้ง
ระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล ทั นสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็น
ธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการ
จัดสรรน้าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทาง
บุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่ อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดาเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้าง
วินัยของประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศ
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กับนานาชาติ และการดาเนินการร่วมใช้น้ากับแม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดาเนินการโครงการบูรณาการ
และเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลด
สูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่ง
ตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น
2.4.2 เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง
เพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้า ระบบกระจายน้าดี
ระบบรวบรวมน้าเสีย ระบบระบายน้า ส าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความ
ต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้าสารอง การใช้น้าซ้า
ในพื้นที่วิกฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีน้าใช้เพียงพอสาหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบ
ดูแลน้าภายในพื้นที่สาหรับผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้าฝน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบน้า
ตามการปรับโครงสร้างเกษตรและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้า การจัดสรรน้าในแต่ละ
ภาคส่ ว น พร้ อ มทั้ ง การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของการใช้ น้ า โดยการใช้ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า การน าน้ ากลั บ มาใช้ ใ หม่
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้าทุกภาคส่วน และเพิ่ มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขออนุญาตใช้น้าตาม
เกณฑ์และความสาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
2.4.3 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรแบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง
พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ เพื่อลดการบุกรุกและทาลายพื้นที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มการจ้างงานในภาคเกษตร
เพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรรม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบาบัดน้าเสีย การจัดการขยะติดเชื้อในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
ไม่ให้ ส่ งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ โ ดยรอบ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลให้ เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริมให้
โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital กระทรวงสาธารณสุขให้
ความสาคัญกับการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) โดยเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมในการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุ น ไพรภายใต้ ก รอบการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส มดุ ล ภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
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6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้าหมาย
1.๑) ภาครั ฐ มีวัฒ นธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ
1.4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนิ นการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและ
กลไกภาครัฐ ให้ เป็ น ผู้ส นั บ สนุ น และอานวยความสะดวกในการประกอบการ การกาหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
2.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
2.2) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาประเทศ พร้ อมทั้ง มีก ารกาหนดความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งการบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการกระจาย
อานาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
2.2.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้าซ้อนและปรับภารกิจและ
พันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจ
ที่ไม่จาเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและมีการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจาเป็นจะต้องดาเนินการจะต้องกาหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับ บทบาทภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ มีค วามคุ้ ม ค่า และสามารถขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์
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และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการดาเนินภารกิจที่สาคัญระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้ อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชน
ร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
2.2.3 ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ
ที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนารายได้และทุนเพื่อดาเนินกิจกรรม
ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ
ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น
2.3) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็ น กลไกส าคัญในการนายุ ทธศาสตร์ช าติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัย
ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่
เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
2.3.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับ
ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการทางานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนา
ระหว่างราชการบริ หารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย
การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดาเนินการอย่ างต่อเนื่อง
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
2.3.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุน
และไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัย
การเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะ
ยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้
จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กาหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผน
งบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและ
การปรับปรุงระบบภาษี
2.3.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ในทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการ
ติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลั พธ์ และผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการ
ติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

23

เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกั บสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.4.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒ นาประเทศ
ปรับโครงสร้าง และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
2.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกาหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.5) บุ คลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลั กคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐ
มีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานใน
เชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.5.1 ภาครั ฐ มี ก ารบริ ห ารก าลั ง คนที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ยึ ด ระบบคุ ณ ธรรม
เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริ หารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กาลังคน
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และ
โยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวน
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
2.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมี
การพั ฒ นาตามเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในอาชี พ พั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ และวางมาตรการ
ที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานและสร้าง
ค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

24

ทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ
ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
2.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้ องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิช อบดังกล่าวอย่ างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่ วนร่วมของประชาชน
โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
2.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
กาหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้
ดารงตาแหน่ งในองค์กรอิส ระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน และผู้ ดารงตาแหน่งระดับสู งตามที่กฎหมายกาหนด
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
2.6.3 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดาเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.7) กฎหมายมี ความสอดคล้ องเหมาะสมกับ บริบ ทต่า ง ๆ และมี เท่า ที่จาเป็ น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จาเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง ใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
2.7.1 ภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ ส อดคล้ องและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า งๆ
ที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก กาหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่การดาเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนอง
กับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิ กกฎหมายต่าง ๆ
ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม
2.7.2 มี ก ฎหมายเท่ า ที่ จ าเป็ น ออกแบบกฎหมายที่ ร อบคอบรั ด กุ ม เพื่ อ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคั บสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจาก
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรา
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กฎหมายต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจใน
ข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ นา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทาผิดและจับกุมผู้กระทา
ผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสาคัญในการมุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงกฎหมาย
ให้ เ หมาะสมและทั น สมั ย ต่ อ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ทุกรูปแบบ โดยกาหนดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้หน่วยงานในการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ขได้ป รั บ ปรุ งหรื อพัฒ นาในเรื่ องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน รวมทั้งจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ครอบคลุ มทุกภารกิจ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ทันสมัย ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งนี้ ได้กาหนดให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 19 ประเด็น ดังนี้
(๑) ประเด็น ที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (หลัก)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภ าพ โดยการมีส่ ว นร่ ว มของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีสอดรับกับเป้าหมาย
ในแผนแม่ บ ทที่ 13 ประเด็ น การเสริ ม สร้ า งให้ ค นไทยมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยมี ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ที่ มุ่ ง เน้ น
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการ
สุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ตลอดจน
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง มี การดูแลแบบเชื่อมโยง
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ไร้ รอยต่อ (Seamless Service Network) การดูแลแบบเบ็ดเสร็จในเขตสุ ขภาพ (Self – Contain) และระบบส่ งต่ อ
ภายในเขต (Referral Hospital Cascade) รวมทั้งสนับสนุนการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์มาใช้ใน
การให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย สามารถรองรับ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี จานวน 5 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ 3.1 การสร้ างความรอบรู้ ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
 แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย
อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโดยสะดวก และนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
และตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง
นาไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอานาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดาเนินการด้านสุขภาพต่างๆ
ตอบสนองต่อความจาเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ
๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์
แบบบูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
๔) ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ คุ ก คามสุ ข ภาวะ
โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ ึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมี ภารกิจหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการ
พัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ซึ่งมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน พัฒนาและเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ
เชิงรุกต่อสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจหรือในภาวะวิกฤติ โดยบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพและจัดการ
สุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นส่วนสาคัญในการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ
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2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สุขภาพประชาชน อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพื่อสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ
๒) สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมิน
ความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมายของแผนย่อย
จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญในการสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ มีการทางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เพื่อกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สาคัญในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ อสม. ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการ
ขับ เคลื่ อ นงานสาธารณสุ ข ระดั บ ชุม ชน ส่ งเสริ มให้ ชุม ชนเข้ ม แข็ ง สามารถจั ด การสุ ข ภาพได้ อย่ า งเหมาะสม
ช่วยรายจ่ายด้านสุขภาพ และส่งผลให้อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive conditions: ACSC) ลดลง อันนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายจานวนชุมชน
สุขภาพดีเพิ่มขึ้น
๒.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน
การสร้างสุขภาวะที่ดี (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล
ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุ ขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริ การทั้งด้านบุคลากร ครุ ภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
๒) ปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของประชาชนตลอด
ช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามฐานะที่คานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณ
การเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล
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๓) นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ
 เป้าหมายของแผนย่อย
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายสาคัญในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชน
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานในทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive
Health Care) มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เช่น ระบบการแพทย์
ทางไกล Telemedicine และ Tele consult มาใช้ในพื้นที่ห่างไกล ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ช่วยในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค เป็นต้น ยกระดับสถานบริการสุขภาพไปสู่มาตรฐานสากล มีการพัฒนาและ
สร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยทางด้านสุขภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ กระจายอานาจให้เขตสุ ขภาพสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการคลังและหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เช่น จานวนโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพศ./รพท. 116 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
100) รพช. 660 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ไม่น้อยกว่า 7,845 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 80) (เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม
บุคลากรดี ประชาชนสุขภาพดี) เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ
2.4) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการกระจายบริ ก ารสาธารณสุ ข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะ
ยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและ
คุณภาพการบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มี
บริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญ หาเรื้อรังต่อ
สุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
๒) พัฒนากาลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายด้านสุขภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ขที่มีคุณภาพอย่ างทั่ว ถึง โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยจัดให้มีคลิ นิกหมอ
ครอบครัว บูรณาการทางานโดยสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม โดย 1 ทีม ดูแล
ประชาชน 10,000 คน และนาเทคโนโลยี เช่น Application PCC มาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ระบบบริ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประชาชนทุ ก กลุ่ ม วั ย เพื่ อ ลดอั ต ราป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ตัวชี้วัดดัชนีความก้าวหน้าของ
การพัฒนาคนด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 (ทารกแรกเกิดที่มีน้าหนักต่ากว่ าเกณฑ์ และประชากรที่เจ็บป่วยที่
เป็นผู้ป่วยใน) บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนย่อยฯ
2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจนการให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบ
สาธารณสุข เครือข่ายเตื อนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ
และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสเกิดปัญหาโรคและภัย
จากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
4) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากร
ทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการในภาวะ
ฉุกเฉินที่สามารถรับมือในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพ มีการจัดเตรียมเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพที มปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในระดับจังหวัด พัฒนาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการและเชื่อมต่อข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาโรคที่เกิดขึ้น มีการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมป้องกันประชาชนไม่ให้ได้รับสารพิษ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการทาให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ
(2) ประเด็น ที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการคุ้มครองประชากรไทย
ทุกคนให้ ได้รั บความคุ้มครองตามมาตรการทางสั งคมโดยเฉพาะการคุ้มครองหลั กประกันด้านสุ ขภาพของคน
ทั้งการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งบุคคลที่มีปัญ หาสถานะและ
สิทธิให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วน 17% ของค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด (คิดจากการทอนส่วน ๒ กรณี ใน 9 กรณี และ สปสช. ดูแลประชากรประมาณ 75 % ของทั้งประเทศ)
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้ อ งกั บ แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทประเด็ น ที่ 17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม จานวน ๒ แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
1) ขยายฐานความคุ้ มครองทางสั งคม โดยก าหนดระดั บมาตรฐานขั้ นต าของ
สวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพือป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอ
สภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ทีทาให้ต้องสูญเสียรายได้ เพือเป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิตทางสังคม
ได้โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการ
สังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึงครอบคลุมถึงการ
จัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สาหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้
อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสียงทางสังคมทีเกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพือ
ปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทยปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค
2) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิ
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ผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยังยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มี ความตระหนักในสิทธิหน้าทีและมี
ภูมิคุ้มกันในการบริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง
 เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการคุ้มครองประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการทางสังคม
โดยเฉพาะหลักประกัน ด้า นสุข ภาพทั้ง การเจ็บป่ว ยและการคลอดบุต ร ตามตัว ชี้ วัด ประเด็น ที่ (๑) เจ็บป่ว ย
(๒) คลอดบุตร ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคิดเป็นสัดส่ว น ๑7 % ของค่าเป้าหมายที่กาหนด (คิด จากการ
ทอนส่วน ๒ กรณีใน 9 กรณี และ สปสช. ดูแลประชากรประมาณ 75 % ของทั้งประเทศ) นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล
และพัฒนากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งได้ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ให้ผู้บริโภคมีความตระหนักในสิทธิของตนเองและ
ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
2.2) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อและบุคคล
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
 เป้าหมายของแผนย่อย
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคั ญต่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยมี
การจัดสรรค่าบริ การทางการแพทย์ สาหรั บบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิ ทธิ เพื่อให้ กลุ่มคนเหล่ านี้ได้รับสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดตัวชี้วัดร้อยละของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทาให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
(3) ประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และบทบาทสาคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ทั้งทางกาย และใจ มีโครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย
มีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยส่งเสริมการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการ เพิ่มคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้มี IQ และ
EQ ที่ดี มีทักษะชีวิตด้านสุขภาพ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
พัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สาคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนามนุษย์ในแผนแม่บทฯ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้ อ งกั บ แผนย่อ ยของประเด็ น ที่ 11 การพัฒ นาศั ก ยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิตจานวน ๕ แผนย่อย ดังนี้
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่
พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัย แม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกาหนดมาตรการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัด
ให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้โ รงพยาบาลทุกระดับและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
สู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหาร
ที่จาเป็นต่อสมองเด็ก
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีดี
ทีสมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทีเน้นการ พัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจั ดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒ นาสุ ขภาพอนามัย ให้ มี พัฒ นาการทีสมวัยและการเตรียมทั กษะการอยู่ในสั งคมให้ มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน
 เป้าหมายของแผนย่อย
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีสุขภาพที่ดีและสมวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีการเตรียมความพร้อมแก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ส่งเสริ มโภชนาการแม่และเด็ก ส่ งเสริ มการฝากครรภ์ สนับสนุนการเลี้ ยงลูกด้ว ยนมแม่ พัฒนาให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัยทุกด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
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มากขึ้น โดยกาหนดตัวชี้วัด ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนย่อย
ของแผนแม่บทนี้
2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะทีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อืน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
 เป้าหมายของแผนย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการ สร้างเสริมสุขภาพในเด็กกลุ่ม
วัยเรียน โดยบริการสุขภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโต ทันตสุขภาพ พัฒนาการตามวัย และความพร้อมในการ
เรียนรู้ ให้วัคซีนตามวัย ตรวจสายตา/การได้ยิน มุ่งเน้นการจัดการภาวะอ้วนในนักเรียน การส่งเสริมไอโอดีน สติปัญญา
การป้องกันอุบัติเหตุ (เน้ น เด็กจมน้า) และ โรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพแบบบูรณาการโดยความร่ว มมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา IQ/EQ โดยบูรณาการ
ความร่ ว มมือ ระหว่าง รพช. กับ โรงเรี ยน เพื่อให้ เด็ กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กวัยเรียนไทยเติบโตสมวัย มีสติ รู้คิด มีทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพของตนเองได้
รวมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดบริการสุขภาพด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่น
2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
2) เสริมสร้างวัฒ นธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
 เป้าหมายของแผนย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ข ผลั ก ดัน และขับ เคลื่ อ นนโยบาย มาตรการสร้ างเสริ ม
สุขภาวะและอนามัย เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทางานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ พร้อมจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนวัยทางานที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในชุมชน
สถานที่ทางาน โดยเน้น การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม
เพื่อลดการเกิดโรค ลดความรุนแรง ลดความพิการ และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิงอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันทีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองทีเป็นมิตร
กับ ผู้สู งอายุ ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที พื้นทีสาธารณะ และทีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
 เป้าหมายของแผนย่อย
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความมันคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิมให้แก่สังคมเพิมขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
เพื่อให้ การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่ อยที่มุ่งเน้นให้ ผู้ สู งอายุ
มีคุณภาพชีวิตทีดี มีความมันคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
ด้วยหลัก 3 S (Strong, security และ Social) กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพทั้งทางกาย
และใจ สาหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงกระทรวงสาธารณสุขได้
พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี
2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) สร้ างความอยู่ ดี มี สุ ขของครอบครั วไทย สร้ างครอบครั วที่ เหมาะสมกั บโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่างๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้การทางาน
และการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบ
ครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้
ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุน
ในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทางานที่เอื้อต่อครอบครัวที่
ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานที่สมดุลระหว่าง
ชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว
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2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความเชื่อมโยง
และบู ร ณาการข้อมูลด้านการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒ นาต่างๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล ที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพ
ของการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจ ของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
คนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกาลัง
แรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตวาดแรงงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
 เป้าหมายของแผนย่อย
ครอบครั ว ไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ
ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูบุตร การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ และมีการจัดทาสื่อต่างๆ
ในการให้ความรู้ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางวิชาการในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนให้มี
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
(4) ประเด็น ที่ 1 ความมั่นคง (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ข พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม
ด้านสุขภาพจากการค้ามนุษย์และยาเสพติด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์
พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริการบาบัด รักษา ดูแลผู้ป่วยติดสิ่งเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้เครือข่ายมีความสามารถในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประชาชนไทยได้รับภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
และผู้ป่วยยาเสพติดในประเทศไทยได้รับการบาบัด รักษา ฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพให้สามารถรองรับปัญหา
ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการทางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 1 ความมั่นคง จานวน ๓ แผนย่อย ดังนี้
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา และการลด
อันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการดูแลและ
ให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน
ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
4) การพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
5) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งนาแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทัว
อย่างยังยืนภายใต้หลักการจัดการความเสียงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดาเนินการให้สามารถรองรับปัญหา
ทีเกียวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน
เป้าหมายของแผนย่อย
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ใน
หน่วยงานสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา บาบัด ฟื้นฟูและติดตามผู้ ป่วยยาเสพติดในชุมชน
เพื่อให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน โดยกาหนดตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความ
รุนแรงได้รับการประเมิน บาบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง และร้อยละ
ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้
พัฒนางานศูนย์พึ่งได้ในการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และงานตามนโยบายศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop
Crisis Center: OSCC) ซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่ งในการขับเคลื่อนไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงจากปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ให้สามารถรองรับปัญหาทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการ
การทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) แผนย่ อยของแผนแม่ บทฯ แผนย่ อยการพั ฒนาศั กยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาปรับปรุง
นโยบาย แนวทาง กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพครอบคลุม
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และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้ งภายใน
และภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการ
บริห ารจัดการได้ทุกรูป แบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้อ งถิ่น ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่
1.1) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ มุ่ งเน้นให้หน่วยงานได้มีการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้ง
เตือนและเฝ้าระวัง ระบบการสื่อสาร การมีหมายเลขฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ การจัดการข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ การบูรณาการการทางานระหว่าง
พลเรื อนและทหาร การจั ดการเรี ยนการสอนและหลั กสู ตรให้ ความรู้ตลอดจนการส่ งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีหน่วยกู้ชีพ
ประจาโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 1669 เป็นสายด่วนที่ให้บริการเฉพาะ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตินอกสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงและได้รับบริการจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียม
๒.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) การเสริมสร้างและธรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เน้นความ
เป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้ ส ามารถป้ องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความมั่นคง
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
1.1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้าน
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงขึ้น
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อควบคุม/
ป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการประสานข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนการบริหารสถานการณ์สาธารณภัย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรูปแบบการจัดการเหตุการณ์เกิดโรค/ภัยคุกคามสุขภาพอย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบ ครอบคลุ มทุ กระยะ ตั้ง แต่ การดาเนิน การเพื่ อป้อ งกั นลดความเสี่ ยง/ผลกระทบก่อ นเกิดภาวะฉุก เฉิ น
การเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีการจัดตั้ง
ศูนย์ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด
(5) ประเด็น ที่ 3 การเกษตร (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และความปลอดภัยอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สนับสนุนการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี
ที่เป็นอันตราย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนของสารเคมี อันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจครบวงจร นอกเหนือจากการพัฒนา
สมุนไพรเพื่อใช้ในระบบบริการสุขภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรในการกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ภายใต้วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการปลูกสมุนไพรแบบออแกนิกส์
เพื่อรองรั บอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องด้านสมุนไพรตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสาอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง
รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุม และกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post – marketing control) ให้เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๓.๘ และอัตราผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 3 การเกษตร จานวน 2 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒนาระบบคุ ณภาพมาตรฐานความปลอดภั ยและระบบการตรวจรั บรอง
คุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหารตลอดจนพั ฒนาระบบการตรวจสอบย้ อนกลั บให้ เป็ นที่ ยอมรั บกั บความต้ องการของตลาดทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ
2) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสาคัญของ ความปลอดภัย
เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
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 เป้าหมายของแผนย่อย
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ด าเนินงานคุ้ มครองผู้ บริ โภค มี การตรวจการปนเปื้ อน
สารเคมีและจุลินทรีย์ในอาหารที่จาหน่ายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ถึงความสาคัญของความปลอดภัย นอกจากนี้ได้ดาเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลได้บริ โภคอาหารปลอดสารเคมี มีการจัดหาเกษตรกรปลูกผั ก ผลไม้และข้าวปลอดสารเคมีจาหน่ าย
ให้โรงพยาบาลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โรงพยาบาลมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ขนส่ง โรงครัวที่ปรุงอาหารผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กาหนด สามารถ
สร้างความมั่นใจ สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบคุณภาพอาหาร
การจัดพื้นที่จาหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติซื้อสินค้าได้สะดวกและเป็นการ
สนับสนุ นการทาเกษตรปลอดภัยอย่ างยั่งยื น ซึ่ งเป็นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ แผนย่อยของแผนแม่บทนี้บรรลุ
เป้าหมายดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอยู่ในระดับที่ดี
2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรชีวภาพ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็น
ระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนา
เภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสาอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๔) ส่งเสริมการทาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๒) วิส าหกิจ การเกษตรจากฐานชีว ภาพและภู มิปั ญญาท้ องถิ่น มีก ารจัด ตั้ ง
ทุกตาบลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อรองรับการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจครบวงจร
เป็นส่วนกระตุ้นจะทาให้ประชาชน/วิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนาผลผลิตของวัตถุดิบสมุนไพรที่ดีและมีคุณภาพเพื่อ
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นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วโลก สามารถช่วยให้จานวน
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 14 ตาบลทั่วประเทศใน
จังหวัดเมืองสมุนไพร ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓
(๖) ประเด็น ที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ขได้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่ อสร้ างศั กยภาพในการแข่ งขั น โดยน าเทคโนโลยี การแพทย์ สมั ยใหม่ มาใช้ รวมทั้ งสนั บสนุ นการน านวั ตกรรม
ทางการแพทย์ ที่อยู่ ในบั ญชีนวัตกรรมไทยมาใช้ในสถานบริการสาธารณสุ ข เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนของประเทศ
ในการพั ฒนาและผลิ ตเครื่ องมื อทางการแพทย์ ที่ ทั นสมั ย และลดการน าเข้ าเครื่ องมื อทางการแพทย์ ที่ มี ราคาสู ง
อันส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
การนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เข้ามาบูรณาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต เช่น การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนบูรณาการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ Medical Hub เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยให้ครบห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้
เกิดมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ให้สามารถบูรณาการกับ
สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพกาลังคนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรทั้งด้าน
ทักษะการให้บริการและทักษะด้านภาษา เพื่อสนับสนุนผลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 2.2 และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
จานวน 3 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อยอุ ตสาหกรรมและบริ การการแพทย์
ครบวงจร (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
1) ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาและการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการแพทย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยา ปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยี ชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทาฐานข้อมูล ที่จาเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ
2) ส่ งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ ทันสมัย มี คุณค่า และมีมูลค่ า
เพิ่มสูง โดยส่งเสริมการนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้างอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้ อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
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3) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะความชานาญและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4) ยกระดับ มาตรฐานของผลิ ตภั ณฑ์ ท างการแพทย์ และการให้ บ ริ การทาง
การแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
แข่งขันได้มากขึ้น
5) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริ มให้
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 เป้าหมายของแผนย่อย
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสาคัญในการยกระดับศักยภาพการให้บริการ
สาธารณสุขของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ยกระดับสถานบริการให้เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การแพทย์ทางไกล การแพทย์แม่นยา 3-D printing การผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นต้น ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมจากการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้ บ ริ ก ารด้ านสุ ข ภาพ ควบคู่ กับ การผลิ ตและพัฒ นาบุ คลากรทางด้ านสุ ขภาพในทุ กระดับ ให้ มีศั กยภาพด้า น
เทคโนโลยี มีทักษะความชานาญและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชี ว วั ต ถุ และสนับสนุนการนานวัตกรรมของประเทศมาใช้ใน
ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ ตลอดจนพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการและขยายช่องทางการตลาด เพื่อ รองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ และการท่องเที่ยวด้านสุขภาพในอนาคต
๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมชีวภาพ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด
สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร
 เป้าหมายของแผนย่อย
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิมขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุ ขได้มี แนวทางดาเนินงานพัฒนา
อุตสาหกรรมสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมยาแผนไทยและสมุนไพร รองรับการพัฒนาศูนย์ให้คาปรึกษา
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ผู้ประกอบการ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมนาให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
เฉลี่ยร้อยละ 10
2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา

ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย
ให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ในด้ า นต่ า ง ๆ มากขึ้ น เช่ น การสร้ า งและบริ ห ารห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระดั บ โลก
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง
การสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ในอนาคต
 เป้าหมายของแผนย่อย
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางดาเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรขนาดใหญ่
(Big Data) ร่ ว มกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นฐานข้อมูล ส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับวางแผนการดาเนินงาน
เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ผลิตและผู้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ
มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ จัดหาแหล่งวัตถุดิบให้มีอย่าง
เพีย งพอ การบริ ห ารจั ดการองค์กร ส่งเสริ มการตลาด เป็นต้น ซึ่งส่ งผลช่ว ยให้ ภ าพลั กษณ์อันดับของ Digital
Evolution Index ของไทยดีขึ้น
(7) ประเด็ น ที่ 5 การท่ อ งเที่ ย ว (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข พร้อมยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและความงามแบบครบวงจร โดยส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคคล ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ รวมทั้ง
สนับสนุนการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์
แผนไทย เช่น การพัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคง และยั่งยืน
ของประเทศ รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนาของโลก
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 5 การท่องเที่ยว จานวน 2 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่ อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับคุณภาพการให้ บริการการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากลทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความสาคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจ สปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย
๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากร
ที่มีศักยภาพในการบาบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้าร้อน น้าแร่ สปาโคลน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยว
เชิงสุขภาพ เป็นต้น
๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับ
สากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรม
เสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจาปี ทันตกรรม จักษุวิ ทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
๒) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
๓) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
รวมทั้ งมี น โยบายส าคัญ ในการขยายการให้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยอย่ า งทั่ว ถึ ง พัฒ นาศั กยภาพบุค ลากร
ทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และแผนไทยให้ มี ค วามช านาญ และมี ม าตรฐานในระดั บ สากล พั ฒ นากลไก
การตรวจสอบสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร
ชีว วัตถุ ยา และผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ การพั ฒ นารู ปแบบการจัดการท่อ งเที่ยวผ่ านเมืองสมุ นไพรและเมื องหลั ก
ของประเทศให้มีความสามารถในการบูรณาการอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้ง
พัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม แพทย์แผนไทย และบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อันดับด้านรายได้
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อันดับที่ 12 และ อัตราการ
เพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2.2) แผนย่อ ยของแผนแม่ บทฯ แผนย่ อ ยการท่อ งเที่ย วเชิ งสร้ า งสรรค์แ ละ
วัฒนธรรม (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) สร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารบนฐานของทุ น
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก
โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนามาสร้าง
สรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึง
การพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
โดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามา
พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริ มการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้าง
นวั ต กรรม การส่ งเสริ มการลงทุ น การสร้ างเครื อ ข่ ายวิ ส าหกิ จ การท่ องเที่ ย ว การสื่ อสารและการคมนาคม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น
๓) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา
เพื่ อสนั บ สนุ น การพัฒ นาต่อ ยอดไปสู่ การท่ องเที่ ยวเชิ ง สร้ างสรรค์ และการเป็ นเมือ งศู นย์ กลางการท่ องเที่ ย ว
ของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย
๔) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนาเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย
และของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
การสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสาร
เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๒) สิ นค้ าท่ องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์และวั ฒนธรรมได้ รับการขึ้นทะเบี ยนทรัพย์สิ น
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงสาธารณสุ ข สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้าหมายให้อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐
และอัตราการขยายตัวของจานวนสิน ค้ าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงการขยายช่องทางการตลาด
และปรับรูปแบบการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พัฒนาต่อยอดไปสู่ การจดทะเบียน
การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาของผู้ประกอบการ การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และรูปแบบการจัดบริการและผลิตภัณฑ์จากการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สามารถต่อยอดการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
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และต่อยอดส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา และพัฒนาระบบการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการ
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค
(8) ประเด็น ที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกรองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว มีการ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบพรีเมียม โดยคงไว้ ซึ่งลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งการลด
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลดปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม มีการควบคุม
ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ โรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ หรือ เกิดสาธารณภัย อุบัติเหตุหมู่ ที่ต้องการการวินิจฉัย
เร่งด่วนจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายทีมแพทย์และอุปกรณ์ไปยังจุดเกิดเหตุ สามารถตรวจเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบเหตุได้อย่างทันถ่วงที และอานวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หรือผู้เดินทางระหว่างประเทศ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 3 แผนย่อย ดังนี้
๒.1) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บทฯ แผนย่ อ ยการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สาคัญ เพื่อให้
สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับ
ความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
2) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การลงทุน เพื่ อพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุ ขในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความจาเป็นต่อการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ในการรองรับปัญหาสุขภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยสารเคมี และอุบัติเหตุหมู่จากการจราจร ทั้งนี้กระทรวง
สาธารณสุขดาเนินการพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพหน่วยบริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับปัญหาด้านสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
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2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาพื้น ที่ร ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่าย
และใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไปยังท่าเรือ
หลักในประเทศจีน เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
2) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีการ
วางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลั น ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาแห่ง
ใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงอันดามัน และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
2) เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ขจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยว
ทางทะเล สร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางทะเล
พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานบริการทางการแพทย์รองรับภาวะฉุกเฉินทางทะเล ตลอดจนบูรณาการ
การจัดบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบพรีเมียม รองรับการท่องเที่ยวระดับโลกเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เมืองในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึน้
2.3) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชายแดน (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
1) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการ
ขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มี
ความพร้อมส าหรั บ รองรั บ กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
2) ใช้ ป ระโยชน์ และพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จและสั งคม อาทิ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลั งงาน ระบบน้าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับ
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ความต้องการของพื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) การขยายตั ว ของผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมของพื้ นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น
2) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
3) เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่มากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุข พัฒนา
ระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ให้สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การให้บริการเชิงรุก เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่ม
นักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่ มแรงงานต่างด้าว ซึ่ งเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
(9) ประเด็น ที่ 15 พลังทางสังคม (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยเหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เน้นการเตรียมคนและความพร้อม
ทางสังคมในเชิงรุก เพื่อให้คนทุกช่วงวัยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 15 พลังทางสังคม จานวน 1 แผนย่อย ดังนี้
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตได้มี
การเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้สูงอายุที่มีกาลัง มีแรงมี
ความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขจัดทาโครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ
เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่แบบบูรณาการ
ร่วมกันในทุกภาคส่วนเชิงรุก พัฒนากลไกการให้บริการ การเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลได้อย่างตรงประเด็นปัญหา และได้รับการบริการด้านสุขภาพที่พึงประสงค์
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนและความพิการ รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดารงชีวิตผู้สูงอายุ สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชากรไทย
มีการเตรียมการด้านสุขภาพก่อนเป็นผู้อายุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
(10) ประเด็น ที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ขได้พัฒ นาหน่ว ยบริการทั้งประเทศให้ ได้ตามมาตรฐาน
GREEN and CLEAN เพื่อเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะติดเชื้อและระบบบาบัดน้าเสีย
ให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานบริการได้อย่างถูกต้อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของชุมชน รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยบริหารและหน่วยบริการเพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ
จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และได้รับความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน จานวน 2 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
1) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่ นสะเทือน โดยมีแนวทางและ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการ
บริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษรวมทั้ง
เร่ งรั ดการแก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กาหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและ
ความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึง
และทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน
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2) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กาหนดเป้าหมายและแนว
ทางการดาเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม
โดยให้ความสาคัญกับการป้อ งกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งกาเนิด การบริหารจัดการ
ควบคุมมลพิษจากการบาบัด กาจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรังปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออก
ประกาศสถานที่กาจัดขยะเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ กาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกาหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดาเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวาง
ระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็น
ปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ย วกับ ปั ญหามลพิษ จากการจั ด การขยะและของเสี ย อันตรายที่ไ ม่ถู กต้อ ง พร้อ มทั้ง ทบทวนและ
ตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นา
เข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กาจัด และหน่วยงานกากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
3) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จากัด
การใช้ส ารเคมีป้ องกัน และกาจั ดศัตรู พืช ส่ งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้ส ารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
สาหรับการทาการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกาหนดสาหรับการทา
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าใต้ดิน
แม่น้า ลาคลอง แหล่งน้าทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว
และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน สามารถบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงพยาบาลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การจั ด การขยะติ ด เชื้ อ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
การจัดการสารเคมี เป็นต้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มาใช้บริการ
ในการรณรงค์ และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไป รวมทั้งประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดตัวชี้วัดให้หน่วยบริการต้องผ่านมาตรฐาน GREEN and CLEAN
Hospital ต้องผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
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2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้า งการเติบโตอย่า งยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 แนวทางการพัฒนา
ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคและการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น โดยพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม โรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วง
โซ่คุณค่า พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มี
มาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุ ปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
 เป้าหมายของแผนย่อย
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดยต้องคานึงถึง
การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมกับการนาองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็ง
ของประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แนวคิดดังกล่ าวเป็นแนวคิดสากลเพื่อมุ่ง
การเติบโตของประเทศภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลภาวะให้ได้มากที่สุด
(11) ประเด็น ที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
๒. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น MOPH Connect, PCC link และการบริการแบบ One Stop Service มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้
รวมทั้งมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้ ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพิ่มขึ้น สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับขององค์การสหประชาชาติในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับ
แรก
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จานวน 5 แผนย่อย ดังนี้
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2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มี การเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอานวยความสะดวก
ทางการค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) ปรั บวิ ธี การท างาน จาก “การท างานตามภารกิ จที่ กฎหมายก าหนด”เป็ น
“การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ เป็นการทางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่
ที่เป็ นพลวั ตสอดคล้ องเหมาะสมกั บสถานการณ์ และขั บเคลื่ อนโดยความต้ องการของประชาชน ภาคธุ รกิ จ และ
ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวกทันสถานการณ์
 เป้าหมายของแผนย่อย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ป ฏิ รู ป ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นสุ ข ภาพ
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเชื่อมโยงทุกระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนข้อมูล
สุขภาพประชาชนระดับบุคคล หน่วยบริการ จนถึงระดับกระทรวง โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการ ไม่ว่าจะเป็น Block chain, Cloud หรือ Big Data รวมถึงพัฒนา Application ระบบใหม่ ๆ ที่รองรับการ
บริ การยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ส ะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดแก่ประชาชน เช่น MOPH
connect, Smart Hospital, PCC link ซึ่ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายสั ด ส่ ว นความส าเร็ จ ของ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100
2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
1) จั ด ท างบประมาณตอบสนองต่ อ เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อ ให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งใน
ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาในทุกๆ มิติอย่างยั่งยืน
2) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
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ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ
ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยพัฒ นาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ ส ามารถตรวจสอบ และนาไปสู่ การปรับแนวทาง การดาเนินงาน
ที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบ
โดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 เป้าหมายของแผนย่อย
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับรูปแบบการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
พัฒ นาการบริ ห ารระบบบั ญชี ของโรงพยาบาล พัฒ นาศั กยภาพบริห ารด้านการเงิ นการคลั งแก่เครือข่ายและ
บุคลากร สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยกระจายอานาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการร่วมและมีการจัดทา
งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจ
และตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายร้อยละของโครงการที่มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร้ อ ยละ 100 โดยมุ่ ง เน้ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลอย่ า งเข้ ม ข้ น
ในแผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาหน่ว ยงานภาครัฐ ให้ เป็น “ภาครัฐ ทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์ก ร
ขีดสมรรถนะสูง ” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาให้มีการนาเข้าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลระหว่าง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภ าครัฐสามารถใช้ร่วมกัน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
๓) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ
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ไม่ยึดติดกับการจัดโรงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทางาน
บูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสานักงานสมัยใหม่
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทางานในเชิงรุก สามารถนาเทคโนโลยี
อันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
 เป้าหมายของแผนย่อย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวงสาธารณสุ ขให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒ นา
หน่ วยงานให้ ทันสมัย และเป็ นองค์กรที่มี ขีดสมรรถนะสู ง สามารถส่ งผลต่อระดั บ Digital Government Maturity
Model (Gartner) ในอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไปและสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน การพัฒนา
ในการดาเนินภารกิจที่สาคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุน
ให้ภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้าซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกาหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐดาเนินการ อาทิ การกาหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการกาหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่สาคัญ สามารถตรวจสอบการทางานของภาครัฐ
ได้อย่างเหมาะสม การกากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การกากับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีการคานึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุ บเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น รวมทั้งเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการ
เตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมดาเนินภารกิจของภาครั ฐ ปรังปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกาหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว

2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระในการ
ให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบภาษีและ
รายได้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กาลังบุคลากร แงะองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
พื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่นๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคีอื่นๆ ที่คานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะ
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 เป้าหมายของแผนย่อย
1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของภาครั ฐ และสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยเฉพาะการพั ฒ นาระบบ
การบริหารกาลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการ
บริ ห ารทรัพยากรบุ คคลในทุกขั้น ตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพและคุณภาพภายใต้ห ลั กระบบ
คุ ณ ธรรม ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงกลไกการวางแผนก าลั ง คน รู ป แบบการจ้ า งงาน การสรรหา การคั ด เลื อ ก
การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุค คลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
มีความก้าวหน้ าในอาชีพ สามารถจู งใจให้ คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่ อนระดับ
ตาแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการ
แทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่าง
คล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่างๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน
เหมาะสมสอดคล้ อ งกับ ภาระงาน โดยปรั บ ปรุง วิ ธีก ารก าหนดและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ประโยชน์
ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคี ยงกับตลาดการจ้าง
งานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และการปรับ ตัว ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง มีระบบการพัฒ นาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้ มี
สมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทางาน
เพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
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แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ
การทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความสุจริต
ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง
คานึงถึงประโยชน์ส่ว นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนส่ งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากร
ภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔) สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็ น ระบบ เพื่ อให้ ผู้ น าและผู้ บ ริ ห ารภาครั ฐ มี ความคิด เชิ งกลยุ ทธ์ มี ความเข้า ใจสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนาหน่วยงาน และมี
คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ
นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้ รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทาให้สามารถ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
 เป้าหมายของแผนย่อย
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อ ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20 ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะสูง และมีความคิด
เชิ งกลยุ ท ธ์ (Strategic Thinking) เพื่ อ พัฒ นาการดาเนิน งานให้ ส อดคล้ อ งตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ ตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีความรัก/ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร
(12) ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและ
โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ เสริ ม สร้ า งพฤติ ก รรมและจริ ย ธรรมของบุ ค ลากรในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
โดยกาหนดให้หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จานวน 2 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบ (หลัก)
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 แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความโปร่งใส
สะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่ อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติห น้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสร้ างจิ ตสานึ กและค่านิย มในการต่อต้านการทุจริตให้ แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครื อข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
2) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิช อบในหน่วยงาน
ภาครั ฐ มุ่ง เน้ น การสร้ า งนวัตกรรมการต่ อต้ านการทุจ ริต อย่า งต่ อเนื่อง เพื่อ สนับ สนุ นให้ การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่ งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการ
ทุจ ริ ตที่มีป ระสิ ทธิภ าพและเท่าทัน พลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มีมาตรการ ระบบ หรื อแนวทางในการบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งของการดาเนิน งานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างดาเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการดาเนินโครงการ
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การ
ดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต โดยกาหนดตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สาหรับส่วนกลางคือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป และในส่วน
ภูมิภาคคือ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม
การทุจริต โดยการปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการ
ทางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์ สินและหนี้สิ น รวมทั้งบู รณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
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2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับ มากขึ้น เพื่อให้ การดาเนิ น การปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้ กระทา
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูร
ณาการการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้า
และซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการกับทรัพย์สินหรือ
ผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามทรัพย์สินคืนยึด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น
รวมทั้ง การพัฒ นาเครื อข่ ายความร่ ว มมือกั บหน่ว ยงาน/องค์ กรต่อ ต้านการทุ จริต และองค์ก รเอกชนในระดั บ
นานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทา
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของ
หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
ได้ศึกษาและมีความสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
 เป้าหมายของแผนย่อย
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทาแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕64) เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการกระบวนการดาเนินงานทั้งระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐาน จริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปร่งใส ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ
(13) ประเด็น ที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
๒. การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาคโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ย วข้องกับ ด้านสุขภาพ ในการส่งเสริ มให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้ อย่างทั่ว ถึง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

58

เป็นธรรม คุ้มครองและเยี ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขให้ได้รับ
ความเป็นธรรมและเหมาะสม
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้ องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม
จานวน 1 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มี
อยู่ทุกล าดับชั้น ของกฎหมาย แก้ไขปรั บปรุงกฎหมายให้ทั นสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จาเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าและกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน
โดยรวม ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและ
จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เอื้ อ ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศทั้ ง ในภาคเกษตร อุ ต สาหกรรมบริ ก าร และการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก
ขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลาดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ
3) พั ฒนาการบั งคั บใช้ กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ตกรรม
สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้างวด และเป็นธรรม
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
๒) การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวง
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน พัฒนามาตรการในการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุขให้เข้มแข็ง เช่น (ร่าง) แก้ไข พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การรักษาและการช่วยชีวิตคนไม่
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ใช้สินค้าหรือบริการ ยกเว้นบริการเสริมความงาม (ร่าง) พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ สร้างกลไกในการ
พิพากษาคดีทางการแพทย์ในระบบไต่สวนเพื่อช่วยเหลือผู้พิพากษาในการทาคาพิพากษาภายใต้พยานหลักฐานทาง
การแพทย์ ที่มีความน่ าเชื่อถือและเป็ นกลาง โดยไม่ก้าวล่ว งดุลพินิจโดยอิส ระของศาล เป็นต้น รวมทั้งพัฒ นา
บุคลากรด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมาย
(14) ประเด็น ที่ 23 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญต่อการพัฒนางานวิจั ยและนวัตกรรมทาง
สุขภาพ โดยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ มหาวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ และ
ภาคเอกชน (ที่ ไ ม่ มี กิ จ การที่ ส่ ง ผลด้ า นลบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น วิ จั ย สุ ข ภาพ
(Matching) เชื่อมโยงและขยายเครือข่ายในการดาเนินงานวิ จัย KM/R2R/งานทรัพย์สินทางปัญญา(IP) และการ
พั ฒ นาคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน Ethic committee, clinical research unit (CRU)
ในหน่วยงานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้นวัตกรรม
ที่ผลิตในประเทศในบัญชีนวัตกรรมไทย
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 23 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จานวน 4
แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้านสังคม (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะ
ความรู้ และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย
การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
๒) สร้ า งความเสมอภาคทางสั ง คม โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้น วัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้ าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย
การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ
การจัดการที่ดินทากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระจายอานาจ
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
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๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจั ย
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่
 เป้าหมายของแผนย่อย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ
การยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรให้ สามารถพัฒ นา
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ท างการแพทย์ ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ กษา และหน่ ว ยงานทีเกี ยวข้อ งทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เพื่อ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้า สามารถช่วยยกระดับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุ ขของประเทศ อันส่ งผลให้ ล ดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุ ขภาพของประเทศและสนับสนุน
การเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน
2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจ ฉริ ย ะ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย
ของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกรตลอดจน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์
พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร
การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
๒) พั ฒ นาอุ ตสาหกรรมแห่ ง อนาคต โดยการส่ ง เสริ มการวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสาอาง
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความ
ปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบิน
และอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ
การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยา การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
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 เป้าหมายของแผนย่อย

ภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตและบริ การ สร้างมูลค่า เพิ่มสู งขึ้ นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตรา
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยเฉลี่ยร้อยล ะ 5 ต่อปี
และจานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่า
จากปีฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุน ไพรเพื่ อตอบสนองการพัฒ นาการเกษตรสร้ างมู ล ค่ า อุ ตสาหกรรมแห่ ง อนาคต และบริก ารแห่ ง อนาคต
นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70
2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ พื้ นฐานและเทคโนโลยี ฐ าน โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เ ปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล
2) พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการโดยการส่ ง เสริ มการวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่ อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละ
สาขารวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น
การวิจั ย ที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ ธ รรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิท ยาศาสตร์ชีว ภาพ ประสาท
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่และ
สังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ ๔
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศ
ทีก้าวหน้าในเอเชีย
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขพัฒ นาผลงานวิจัยให้ส ามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือยื่นจดสิทธิบัตรร้อยละ 60
2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จาเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์และ
รับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
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2) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ)
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณ ภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้
เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกาหนด มาตรการ
หลักเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการ
วิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย
มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย
 เป้าหมายของแผนย่อย
จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีจาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิมขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ขสนั บสนุ นให้ บุ คลากรมี ส่ วนร่ วมในการวิ จั ยและพั ฒนา
นวัตกรรมเพิมขึ้น และพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพให้มีมาตรฐานและยังยืน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและให้ความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยดาเนินการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ
ได้ แ ก่ วิ จั ย และพั ฒ นาเภสั ช กรรม (Pharmaceutical research and development), วิ จั ย เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์
(Pharmaceutical chemistry research), วิจัยอุตสาหกรรมเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural product
and pharmaceutical raw material research), วิ จั ยอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี ชี วภาพ (Biotechnology research),
วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์( Medical Science research), วิจัยมาตรฐานสมุนไพร (Phytochemical research)
และมี กลุ่ ม สนั บ สนุ น งานวิ จั ย (Research promotion group) ที่ ช่ ว ยสนั บสนุ น ให้ ก ารด าเนิ น การวิ จั ยมี ค วาม
คล่องตัวมากขึ้น อันจะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ
(15) ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ ทันเวลา และมีการพัฒนางานบริการ
สู่ความเป็ น เลิ ศและให้ ผู้ ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่ งเสริมผู้ ประกอบการให้ พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล จานวน 2 แผนย่อย ดังนี้
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2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านดิ จิ ทั ลทั้ งในส่ วนของโครงข่ ายสื่ อสารหลั ก
ภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่าย
ให้ ส ามารถเชื่ อ มต่อ ถึ ง กัน ได้ ในลั ก ษณะโครงข่ า ยเชื่ อ มต่ อ แบบเปิ ด ให้ เ ป็น โครงข่ า ยเดี ย วสามารถให้ บ ริ ก าร
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการ
ปลายทางทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
2) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบนิ เ วศ ทั้ ง ในส่ ว นโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
รวมทั้งปรั บ ปรุ งกฎหมายที่เกี่ย วข้อง เพื่อเป็นแหล่ งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ และนาระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน
2.2) แผนย่ อยของแผนแม่ บทฯ โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและศู น ย์ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ
ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง ระบบ
การตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจน
พัฒ นาระบบการชาระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่ว ยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ พั ฒ นาระบบบริ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
เชื่อมโยงข้ อมูล กับ ผู้ ป ระกอบการผ่ านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ให้บริการระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกาเนิดอาหารปลอดโรคที่เบ็ดเสร็จในระบบเดียว และมีประสิทธิภาพ
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(16) ประเด็น ที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (รอง)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
ผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ เป็ นผู้ ป ระกอบการยุ คใหม่ ที่ มี บ ทบาทต่ อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงสาธารณสุ ข สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้ าหมายสั ดส่ วนผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ร้อยละ 45 ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 โดยสนับสนุน
การประกอบกิจการตามความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
ส่งเสริมการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การส่งเสริมคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด รวมทั้งการส่งเสริม
การรวมตัวหรือความร่วมมือกันระหว่างผู้ ประกอบการกับภาคธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมอื่น การลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนี ย ม การให้ คาปรึ กษาในการปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ มาตรฐาน หรือการเตรียมเอกสารทางวิช าการ
เกี่ยวกับการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขอรับการประเมินรับรองมาตรฐาน การขอขึ้นทะเบียนตารับ
การแจ้งรายละเอียด หรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพในการประกอบการ ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด และการจัดให้มีเอกสาร
คาแนะนา คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ จานวน 1 แผนย่อย ดังนี้
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
1) สร้ างและพัฒ นาผู้ ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการการขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และ
มีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงคานึงถึง
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยง
ภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดาเนินธุร กิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดาเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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ธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่
3) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม และสร้ า งเครื อ ข่ า ยของผู้ ป ระกอบการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกลไกที่ท าให้ เกิ ดความเชื่อ มโยงของห่ ว งโซ่มู ล ค่ า เพื่ อเพิ่ มอ านาจการต่ อรองในตลาดที่ สู ง ขึ้น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่ม
ของตนให้ดียิ่งขึ้น
 เป้าหมายของแผนย่อย

1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขพัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและ
ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรองรับ
กฎระเบียบใหม่และส่งเสริมการส่งออก และพัฒนาระบบการรับรองและประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการ และ
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัวจานวน
การก่ อตั้งวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 10 และอั นดับความสามารถในการแข่ งขันด้ านการใช้เ ครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้นเป็นลาดับ 1 ใน 16 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรผ่านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
(17) ประเด็น ที่ 2 การต่างประเทศ (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
การต่างประเทศไทยมี เอกภาพ ท าให้ ประเทศไทยมีความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงสาธารณสุ ข สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้ าหมายตัว ชี้วั ดการต่างประเทศไทยมากขึ้น/ดีขึ้น การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรผ่ านการส่ งเสริมเอกลั กษณ์
อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศและสร้างมูลค่าให้แก่
แบรนด์สินค้าไทย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางวิชาการการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ พัฒนา
ระบบและกลไกการควบคุม กากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 3 การต่างประเทศ จานวน 2 แผนย่อย ดังนี้
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก (หลัก)
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 แนวทางการพัฒนา

๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่
แบรนด์ประเทศไทย และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ
2) ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยมี บ ทบาทในความร่ ว มมื อ ทุ ก ระดั บ อย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
โดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
3) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ หรื อ การให้ ค วาม
ช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอานาจแบบ
นุ่มนวลของไทย
4) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ของโลก และส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยเป็ น ที่ ห มายของการจั ด ประชุ ม /กิ จ กรรมระหว่ า งประเทศที่ ส าคั ญ ของภู มิ ภ าค
เพื่อเสริมสร้างความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็น
ศูนย์กลางของที่ตั้งสานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค
5) ส่ งเสริมศั กยภาพและเสริม สร้า งขีดความสามารถให้ แ ก่คนไทยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุน ให้คนไทย
ที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดระดับความสาเร็จ
ของไทยในการสร้ างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากล (อาทิ จานวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) ระดับความสาเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิจานวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการ
เลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรครบห่วงโซ่คุณค่า
2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ (รอง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
๒) ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทาความ
ตกลงกับ ต่างประเทศให้ ร องรั บพัฒ นาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณี
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ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สาคัญหรือที่ส่ง
ผลกระทบต่อประเทศไทย
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กากับดูแลผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพเชิงรุก ให้เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง เป็ นที่ย อมรั บในระดับสากล รวมทั้งเสริมสร้างความร่ว มมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งด้านบริการและวิชาการเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ
นานาประเทศ
(18) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก (รอง)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ข มีแ นวทางในการพัฒ นาและส่ ง เสริ มศั กยภาพและ
ทักษะของประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิต
สิ น ค้ า ได้ ต ามมาตรฐาน ซึ่ งจะสร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ กั บผู้ บ ริ โ ภค สามารถขยายตลาดไปสู่ ร ะดับ ประเทศและ
ต่างประเทศได้ อันนาไปสู่การเพิ่มรายได้ของประชาชน
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก จานวน 1 แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ (หลัก)
 แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับ
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ป ระกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิ ต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต
จั ดการคุ ณภาพและมาตรฐานผลผลิ ตของตนให้ ส ามารถมีคุณ ภาพสามารถแข่ง ขันได้ สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าหมายของแผนย่อย
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

68

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและทักษะ
ของประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยกาหนดให้มีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
แผนไทย เพื่อส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนและชุม ชนมีศัก ยภาพในการผสมผสานองค์ ความรู้ จากภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะ
สร้างความเชื่อมั่นให้ กับผู้บริโภค สามารถขยายตลาดไปสู่ระดับประเทศและต่างประเทศได้ อันนาไปสู่การเพิ่ม
รายได้ของประชาชน
(19) ประเด็น ที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (รอง)
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
ความมันคงด้านน้าของประเทศเพิมขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าเพื่อการ
บริโภค โดยพัฒนาและรับรอง มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ จานวน 1
แผนย่อย ดังนี้
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
จัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่ มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา
ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(KD 1 ตามเกณฑ์ของ ADB: ความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค)
 เป้าหมายของแผนย่อย
ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔
(สูงสุดที่ระดับ ๕)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการน้าเพื่อการ
บริโภค โดยพัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงสาธารณสุ ข สอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านสาธารณสุข จานวน 10 ประเด็น ดังนี้
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๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
๑.๑) ขั้นตอนการดาเนินงาน
เตรียมการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่/ภายใต้กฎหมายใหม่
1.1.1) กิจกรรม
จัดตั้งเขตสุขภาพ/สานักงานเขตสุขภาพ
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ตั้ ง เขตสุ ข ภาพ/คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพ/
สานักงานเขตสุขภาพ
2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัล Digital Health Record (DHR) และ การสนับสนุน
Digital Transformation ของระบบบริการสุขภาพ
2.1.1) กิจกรรม
การพัฒนา DHR
เป้าหมายกิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพบริการ ลดภาระงาน ลดเวลารอคอยรับบริการ
2.1.2) กิจกรรม
การปรับระบบบริการสู่ระบบดิจิทัล
เป้าหมายกิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงาน ลดเวลารอคอยรับบริการ
2.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศสุขภาพของชาติ
2.2.1) กิจกรรม
การพัฒนามาตรฐานและจัดการมาตรฐานระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขของประเทศ
เป้าหมายกิจกรรม
มีมาตรฐานครบทุกมิติ
2.2.2) กิจกรรม
การบูรณาการสารสนเทศสุขภาพระดับประเทศและส่งเสริมการนาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
เป้าหมายกิจกรรม
ใน ๕ ปี
2.2.3) กิจกรรม
การพัฒนากาลังคนด้านสารสนเทศสุขภาพ
เป้าหมายกิจกรรม
มีระบบบูรณาการที่ใช้งานได้ใน ๕ ปี
2.2.4) กิจกรรม
การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรสุขภาพ และวิชาชีพสุขภาพ
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เป้าหมายกิจกรรม
ผู้ได้รับการอบรม ๕,๐๐๐ คน ใน 5 ปี
2.3) ขั้นตอนการดาเนินงาน
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ
2.3.1) กิจกรรม
- การวิจัยและการพัฒนากลไกกระบวนการ และเครื่องมือ เพื่อการสนับสนุน
Digital Transformation
- การสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพในทุกระดับ
เป้าหมายกิจกรรม
มีองค์ความรู้และเครื่องมือที่จาเป็นต่อการปฏิรูป
3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 3 กาลังคนสุขภาพ
3.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดตั้งกลไกระดับชาติในการพัฒนาและกาหนดนโยบาย
3.1.1) กิจกรรม
จัดตั้งและดาเนินการคณะกรรมการกาลังคนสุขภาพ
เป้าหมายกิจกรรม
มีคณะกรรมการ
3.1.2) กิจกรรม
จัดตั้งและดาเนินงานหน่วยงานหลัก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบกาลังคนสุขภาพของประเทศ
เป้าหมายกิจกรรม
มีองค์กรหลักที่มีศักยภาพสูงและสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามเป้าหมาย
3.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในระบบดิจิทัล
3.2.1) กิจกรรม
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาและก าหนดมาตรฐานข้ อ มู ล สารสนเทศก าลั ง คนด้ า น
สุขภาพของประเทศ
เป้าหมายกิจกรรม
มีมาตรฐานใน ๓ ปี
3.2.2) กิจกรรม
การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาล
ต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ทาฐานข้อมูลบุคลากรดิจิทัล
เป้าหมายกิจกรรม
มีฐานข้อมูลภายใน ๕ ปี
3.2.3) กิจกรรม
การสนับสนุนสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ระบบบริหาร
จัดการบุคคลแบบดิจิทัล
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เป้าหมายกิจกรรม
หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้ระบบบริหารบุคคลดิจิทัล
3.2.4) กิจกรรม
การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศบุคลากรสุขภาพ
เป้าหมายกิจกรรม
มีระบบที่ใช้งานได้ภายใน ๕ ปี
4) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 4 ระบบบริการปฐมภูมิ
4.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
พัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินรับรองบริการปฐมภูมิ เป็นการรับรองตาม
มาตรฐานการรั บ รองเครื อ ข่า ยสุ ข ภาพระดั บอ าเภอ (Standard for District Health) Accreditation) เพื่อ ให้
ระบบบริการปฐมภูมิในระดับ รพ.สต. มีกลไกของการกากับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ให้บริการ รวมถึงเกิดการทางานร่วมระหว่างสถานพยาบาลกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชน ใน
รูปแบบเครือข่าย
4.1.1) กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality service & Evaluation)
เป้าหมายกิจกรรม
เกิดต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
4.1.2) กิจกรรม
พัฒนากาลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE)
เป้าหมายกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตกาลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิรองรับนโยบายคลินิกหมอ
ครอบครัว
2. เพื่อส่ งเสริ มคุณ ภาพและความเชี่ยวชาญในแพทย์เ วชศาสตร์ ครอบครั ว
ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ
3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันชั้นนาของทั้งในและต่างประเทศ
4.1.3) กิจกรรม
พัฒนากาลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE)
เป้าหมายกิจกรรม
1. เพื่อเป็นช่องทางสาคัญสาหรับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๖,๕๐๐ คน
ใน ๑๐ ปี
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัยสามารถเข้าศึกษาต่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
3. เพื่อแก้ปัญหาการคงอยู่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
4. เพื่อส่ งเสริมให้ แพทย์ในโครงการผลิ ตแพทย์เพื่อชาวชนบทเข้าศึกษาต่ อ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับรัฐธรรมนูญ
6. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
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7. เพื่อให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
ของการปฏิรูปบริการปฐมภูมิ
8. เพื่อให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวบูรณการกับระบบบริการปฐมภูมิ
9. เพื่อให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทุกสหสาขาวิชาชีพสอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะยาวของการปฏิรูประบบริการปฐมภูมิ Triple Aim
10. เพื่อให้ผลิตแพทย์เวชศาสตร์บูรณาการกับระบบบริการปฐมภูมิ
11. เพื่อส่งเสริมการผลิตกาลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิรองรับนโยบายคลินิก
หมอครอบครัว
12. เพื่ อส่ งเสริ มคุ ณภาพและความเชี่ ยวชาญในแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครั ว
ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ
13. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันชั้นนาของทั้งในและต่างประเทศ
4.1.4 กิจกรรม
พัฒนากลไกอภิบาลระบบ (Governance)
เป้าหมายกิจกรรม
1. เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการจัดการให้เกิดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งหวัง
2. เกิดข้อเสนอเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบ
3. บริการปฐมภูมิจัดให้มีหน่วยงานที่บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดการ
จัดรูปแบบบริการของคลินิกหมอครอบครัวที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมายการจัดบริการปฐมภูมิ
4. เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และอานวยการให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบปฐมภูมิตามแผนการปฏิรูประบบปฐมภูมิ
5) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
5.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
5.1.1) กิจกรรม
พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data)
เป้าหมายกิจกรรม
มีระบบฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) ที่สามารถใช้เพื่อการวางยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการและสร้างความรู้ความเชื่อมั่นของผู้ใช้สมุนไพร
5.1.2) กิจกรรม
จัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิ ตภัณฑ์ส มุนไพรและศูนย์ให้
คาปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร
เป้าหมายกิจกรรม
เกิดตลาดกลางสมุนไพรของประเทศทั้งในส่วนกลางและเมืองสมุนไพร รวม ๑๔ แห่ง
5.1.3) กิจกรรม
พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด
เป้าหมายกิจกรรม
มีโรงงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศที่ได้มาตรฐานสากล
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5.1.4) กิจกรรม
สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย
เป้าหมายกิจกรรม
ประชาชนไทยมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ สมุ น ไพรไทยรู้ จั ก เชื่ อ มั่ น ชอบ และใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
5.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเด็นระบบบริการการแพทย์แผนไทย
5.2.1) กิจกรรม
พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและติ ด ตั้ ง บริ ก ารร่ ว มกั บ
สหวิชาชีพใน Primary Care Cluster (PCC)
เป้าหมายกิจกรรม
ติดตั้งบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการปฐมภูมิ (PCC) จานวน ๕๐๐ แห่ง (ปี ๖๑)
และ ๓,๒๕๐ แห่ง (ปี ๖๒ - ๖๕)
5.2.2) กิจกรรม
จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก
เป้าหมายกิจกรรม
ก่อสร้ า งโรงพยาบาลการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์พื้นบ้ านไทยประจ า
ภาคเหนือ จ. พิษณุโลกและสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในปี ๒๕๖๓ และโรงพยาบาลฯ ในพื้นที่ภาคกลาง
อีสานและใต้ในปี ๒๕๖๕
5.2.3) กิจกรรม
พัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากลเพื่อรองรับการประกาศเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ของ UNESCO
เป้าหมายกิจกรรม
มีมาตรฐานนวดไทยในระดั บชาติ และระดับ สากลและมี ห น่ ว ยประเมิ น และ
รับรองมาตรฐานการนวดไทย
5.3) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเด็นระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย
5.3.1) กิจกรรม
พัฒ นา ปรั บปรุ ง หลั ก สู ตรแพทย์ แ ผนไทยบัณ ฑิ ต และเพิ่ม พู น ทัก ษะวิช าชี พ
แพทย์แผนไทย
เป้าหมายกิจกรรม
แพทย์ แ ผนไทยมีส มรรถนะสู ง ในระบบบริการสุ ขภาพและได้รับการยอมรั บ
จากสหวิชาชีพ
5.3.2) กิจกรรม
พัฒนาตาราอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Textbook) ด้านการแพทย์แผนไทย
เป้าหมายกิจกรรม
มีตาราอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยของประเทศ
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5.3.3) กิจกรรม
พัฒนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัดและแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
เป้าหมายกิจกรรม
มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและเพียงพอ
ต่อการฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัด
6) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 6 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๖.๑) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ทบทวนโครงสร้าง บทบาท ของหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
3. ทบทวนและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
6.1.1) กิจกรรม
1. จั ดทาโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน แผนการดาเนินงาน แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าหมายกิจกรรม
1. ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน
2. การเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้จากโรค/ภาวะฉุกเฉินลดลง
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีคุณภาพและมาตรฐาน
6.2) ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข และคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
สาธารณสุข ประเด็นระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนระดับกิจกรรมขึ้น 4 คณะ
2. คณะอนุ ก รรมการด าเนิ น การตามแผนการแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
สาธารณสุขเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
3. สรุปความก้าวหน้ารายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2.1 กิจกรรม
1. โครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3. กาลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าหมายกิจกรรม
1. มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. มีระบบสารสนเทศ สาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์
ฉุกเฉินที่บูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การบริการในห้องฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยและการ
จัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (National Emergency Care Information System)
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3. มีกาหนดชุดสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและวิธีการชดเชยบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์นั้น
4. มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่มีมาตรฐานโดยดาเนินงานภายใต้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแยกศูนย์สั่งการและอานวยการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
5. มีแผนการผลิตและธารงรักษาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอใน
ระยะ 10 ปี
7) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
7.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การปรับปรุงโครงสร้างการทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
3. การพัฒนากาลังคนด้าน P&P
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.1.1) กิจกรรม
1. กาหนดและพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ และคุณภาพมาตรฐานด้าน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ และด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพ และด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาระบบกลไกและเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและการ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
เป้าหมายกิจกรรม
1. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
ภายในปี 2580
2. ประชาชนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย เมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 และอายุคาด
เฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปีภายในปี 2580
8) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
8.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ
2. การพัฒนาระบบการสาธารณสุข
3. การสารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ
4. การพัฒนากาลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
8.1.1) กิจกรรม
1. มีระบบการคุ้มครองด้านการสื่อสารโดยมีหน่วยงานกลาง คัดกรองข้อมูล
ด้านสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น ถูกต้อง ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตรวจจับข้อมูลเท็จ ตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate
Organization)
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3. สารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
4. พัฒนาชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร การฝึกอบรมสาหรับบุลากร
สาธารณสุขทุกระดับเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เป้าหมายกิจกรรม
ประชาชนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น
8.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาระบบสือสารสุขภาพ
8.2.1) กิจกรรม
มีระบบการคุ้มครองด้านการสือสารโดยมีหน่วยงานกลาง คัดกรอง ข้อมูลด้าน
สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารทีจาเป็น ถูกต้อง ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
ตรวจจับข้อมูลเท็จตอบโต้ข้อมูลสุขภาพทีไม่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคทีป้องกันได้
เป้าหมายกิจกรรม
1. ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงประชาชน
2. ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Selfmanagement)
8.3) ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒนา ๓ ระบบใหญ่
8.3.1) กิจกรรม
การพัฒนาระบบการสาธารณสุข
เป้าหมายกิจกรรม
องค์กรทีสร้างและใช้ข้อมูลทีเชือถือได้
8.4) ขั้นตอนการดาเนินงาน
การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล
8.4.1) กิจกรรม
สารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยทุก ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี
เป้าหมายกิจกรรม
พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ของประชาชน
8.4.2) กิจกรรม
การวิจัยการทางาน ด้วยฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทางาน Evidence Based
ที่เรียกว่า Implementation science research Practice
เป้าหมายกิจกรรม
วิธีการทางานใหม่เชิงบริบทและสิ่งแวดล้อม
8.4.3) กิจกรรม
1. Center of Health Literacy excellence รวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้วิชาการ
2. Application
เป้าหมายกิจกรรม
คลังปัญญา health literacy
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8.5) ขั้นตอนการดาเนินงาน
พัฒนากาลังคนด้านการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
8.5.1) กิจกรรม
พัฒนาชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร การฝึกอบรมสาหรับบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ
เป้าหมายกิจกรรม
แพทย์เจ้าหน้าที/บุคลากรสาธารณสุขรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate staff)
8.6) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค และโรคที่
เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. จัดทาแผน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
และเหมาะสมให้กับผู้บริโภค
3. เสนอสานักงานฯ อนุมัติแผนฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติ
4. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
8.6.1) กิจกรรม
พัฒนาระบบสือสารสุขภาพ
เป้าหมายกิจกรรม
1. มีระบบการคุ้มครองด้านการสื่อสารโดยมีหน่วยงานกลางคัดกรองข้อมูลด้าน
สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น ถูกต้อง ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตรวจจับ
ข้อเท็จจริง ตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
2. ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงประชาชน
3. ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Selfmanagement) และครอบครัวได้
9) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
9.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
2. จัดทาแผนการปฏิรูปที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
3. เสนอสานักงานฯ อนุมัติแผนฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติ
4. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
9.1.1) กิจกรรม
1. ทบทวน ออกแบบ โครงสร้าง กระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ จั ด ท าข้ อ เสนอ แผนแม่ บ ท แผนปฏิ บั ติ ก าร แผนก ากั บ ติ ด ตามที่ เ หมาะสม
เกิดประโยชน์สูงสุดที่เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการ โดยมีเป้าหมายการดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕
2. ดาเนินงานประเด็นอาหารปลอดภัย
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เป้าหมายกิจกรรม
ให้ ผู้ รั บ บริการด้านสุ ขภาพมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับการคุ้มครองบริการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆ
9.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
อาหารปลอดภัย
9.2.1) กิจกรรม
มีระบบฐานข้อมูลและนาไปใช้เพื่อการวางแผนในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมายกิจกรรม
มีร ะบบฐานข้อ มูล เพื่อ การวางแผนในการตั ดสิ นใจป้องกัน และแก้ ไขปัญหา
อาหาร ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2.2) กิจกรรม
ภาครัฐมีระบบการทางานที่มีคุณภาพโดยนาระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยที่
สอดคล้องกับสากล
เป้าหมายกิจกรรม
ทุกหน่วยงานของภาครัฐที่ควบคุมดูแลอาหารตลอดห่วงโซ่ มีระบบการทางานที่
เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการสากล
9.2.3) กิจกรรม
สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี 2563 – 2562 ผัก ผลไม้ ปี
2563 – 2564 เนื้อสัตว์และอื่นๆ)
เป้าหมายกิจกรรม
อาหารทุกประเภทมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เน้นโรงพยาบาล/โรงเรียน/วัด (ปี 2563)
9.3) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. มีมาตรการตรวจสอบสินค้า ณ ด่านนาเข้าให้มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี 2561- 2562 ผัก ผลไม้ ปี
2563 – 2564 เนื้อสัตว์และอื่นๆ)
9.3.1) กิจกรรม
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป้าหมายกิจกรรม
1. มีระบบการทางานและการตรวจสอบเน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
2. อาหารทุกประเภทมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
10) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 10 ระบบหลักประกันสุขภาพ
10.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักสาหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์
เสริม และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินสาหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ
2. พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ
3. ศึกษาและขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มแหล่งเงินสาหรับบริการสุขภาพที่ภาครัฐมีส่วนร่วม

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

79

10.1.1) กิจกรรม
1. พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักสาหรับทุกคน
2. พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ
(การปรับปรุงกลไกการจ่ายเพื่อใช้ร่วมกันในระดับประเทศ)
3. จัดทาข้อเสนอและขับเคลื่อน เพื่อเพิ่ มแหล่งเงินสาหรับบริการสุขภาพที่
ภาครัฐมีส่วนร่วม
เป้าหมายกิจกรรม
1. มีชุดสิทธิประโยชน์หลักสาหรับทุกคน
2. สปสช. เป็นหน่วยงานกลางในการทาหน้าที่ National Clearing House
2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๓ : มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
พิจารณาแนวทางในการดาเนินการเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม
กิจกรรม
พิจารณาศึกษาแนวทางในการดาเนินการเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าทางด้านสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กและการรักษา
เชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสาธารณสุข
เป้าหมายกิจกรรม
ขจัดความเหลื่อมล้าด้านสาธารณสุข
2.2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
1.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
กิจกรรม
1. ให้มีหน่วยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุขที่ ทาหน้าที่สนับสนุนการทางาน
ของแพทย์ปฏิบัติงานด้านนิติเวช และจัดให้มีระบบงบประมาณรายการเฉพาะที่เพียงพอ
2. จั ด ให้ มี แ พทย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านนิ ติ เ วชทั่ ว ถึ ง ตามโรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. ออกกฎหมายกาหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่
รับผิดชอบชัดเจนในการชันสู ตรพลิ กศพ การเก็บหลั กฐานจากศพและการตรวจร่างกายผู้เสี ยหาย พยานและ
ผู้ต้องหาในคดีอาญาทั่วประเทศ
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๒.๒.2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๒ ด้านการป้องปราม (๑)
1.1) กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
(Merit System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”
1.1.1) กิจกรรม
ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
ครองตนจนเป็นวิถีชีวิตซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการทุจริต
1.1.2) กิจกรรม
การบริหารงานภาครัฐต้องมีการกาหนดคุณสมบัติประจาตาแหน่ง (Job Specification)
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง รวมถึงกาหนดเส้นทาง
การรับราชการ (Career Path) การสืบทอดงาน(Succession Planning) ในการเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ที่ชัดเจน เปิดเผยและตรวจสอบได้จากประชาชน โดยต้องมีการบันทึกคุณสมบัติและเหตุผลในการสรรหาหรือการ
คัดเลือกที่เป็นรูปธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมในอดีต ทั้งนี้หัวหน้ าส่วนราชการและผู้บริหารต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยและ
จริยธรรมแม้ว่าได้รับการล้างมลทินก็ตาม และผ่านเกณฑ์ประเมิน “สัตบุรุษ” ตามที่ทางราชการกาหนด รวมถึง
ต้องไม่อยู่ในความผูกพันแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ
1.2) กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
1.2.1) กิจกรรม
ปลุกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดยเน้น
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน
เป้าหมายกิจกรรม
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พอประมาณ
มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อลดความโลภมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตจน
เป็นวิถีชีวิต
1.2.2) กิจกรรม
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการบริหารจัดการ
หน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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เป้าหมายกิจกรรม
บู ร ณาการการพั ฒ นาและดารงความประพฤติ ที่ ดีข องเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ เข้ า
ด้วยกันอันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และการกวดขั นวินัย โดยให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
1.2.3) กิจกรรม
ให้ทุกหน่วยงานของรัฐนามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับนิติบุคคล
ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศมาใช้
เป้าหมายกิจกรรม
ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
1. การป้องกันการรับสินบนต้องเป็นนโยบายสาคัญจากระดับบริหารสูงสุด
2. การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่
3. มาตรการป้องกันเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้และเรียกรับ
สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน
4. ต้องนามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับหน่วยงาน
5. ต้องมีระบบบัญชีที่ดี
6. ต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ มาตรการป้องกัน
การรับสินบน (เช่น บุคคลที่มีนิสัยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือมีหนี้สินมากไม่ควรดารงตาแหน่งที่มีอานาจรัฐ)
7. ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทาผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
8. ต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นระยะ
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความสาคัญกับการประเมิน ITA
1.2.4) กิจกรรม
จัดทากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายกิจกรรม
ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ได้แก่
1. การประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
2. การจัดระบบสารวจและเฝ้าระวังป้องกันคอร์รัปชัน
3. ระบบการแจ้ งเบาะแสพฤติ กรรมที่ ส่ อ ว่ าจะเกิ ดคอร์รั ปชั น ในหน่ ว ยงาน
(Hazard Report)
4. การประชุมป้องกันการคอร์รัปชันประจาเดือน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็น
ประธานในการประชุม
5. การแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรมส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน
6. ระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชันในหน่วยงาน
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1.2.5) กิจกรรม
ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงาน (Integrity and
Transparency Assessment– ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. กาหนดเป็นประจาทุกปี หากไม่ผ่านการประเมินใน
เกณฑ์ ๘๐% หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากตาแหน่ง
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความสาคัญกับการประเมิน ITA
1.3) กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้า งหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็น กลไกอิสระและมี
ความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
1.3.1) กิจกรรม
ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกากับดูแลด้วยตนเอง
เป้าหมายกิจกรรม
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและ
ถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกากับดูแลด้วยตนเอง
1.3.2) กิจกรรม
การบริ หารงานบุ คคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดหลั กคุณธรรมภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และต้องยึดหลักการกระจายอานาจการบริหาร
เป้าหมายกิจกรรม
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม
1.3.3) กิจกรรม
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่ อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
เป็นประจาทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กาหนด
เป้าหมายกิจกรรม
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
1.3.4) กิจกรรม
เมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ง เบาะแสกรณี ก ารทุ จริ ต ประพฤติมิ ช อบในหน่ว ยงานจาก
หน่วยงานตรวจสอบหรือภาคประชาชนหัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป้าหมายกิจกรรม
หัวหน้ าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้ วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แล้ว รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้แจ้งเบาะแสและประกาศในสื่อสาธารณะขององค์กรพร้อมกับแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขในขั้นต้น
1.4) กลยุ ท ธ์ ที่ ๔ ให้ มี ก ารลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิจ ของเจ้า พนั ก งานของรั ฐ ในการใช้
อานาจรัฐที่ได้รับมอบ
1.4.1) กิจกรรม
หน่ วยงานของรัฐ ต้องปรับปรุงกฎหมาย เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้ มี
มาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่จาเป็น
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เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่
จาเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการขออนุญาตให้ พิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนในกาหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นอยู่เสมอ
1.4.2) กิจกรรม
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
เป้าหมายกิจกรรม
จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ยื่นคาขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น
มาพร้อมกับคาขอรวมถึงการเผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลาและหลักฐานที่ต้องใช้ในการดาเนินการผ่านสื่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน พร้อมกับจัดทาแผนผังขั้นตอนการดาเนินการขนาดที่เห็นได้ชัดเจนภายในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
1.4.3) กิจกรรม
ให้ พิ จ ารณาก าหนดวิ ธี ก ารยื่ น ค าขออนุ มั ติ อนุ ญ าต หรื อ การแจ้ ง ข้ อ มู ล ต่ อ
หน่วยงานของรัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองในทุกกรณีที่สามารถปฏิบัติได้
เป้าหมายกิจกรรม
พิจารณากาหนดวิธีการยื่นคาขออนุมัติอนุญาต หรือการแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงาน
ของรัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองในทุกกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ และหากมีการต้อง
ชาระเงินให้ดาเนินการผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1.4.4) กิจกรรม
ให้ส่วนราชการต้องมีการกาหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้า พนักงาน
ของรัฐในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐหน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ
และประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะ
เป้าหมายกิจกรรม
ลดการการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการจัดทากรอบ
แนวทางการใช้อานาจดุลยพินิจในการให้ บริการประชาชนอยู่เสมอ และเปิดเผยแนวทางและเหตุผลของการใช้
อานาจดุลยพินิจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
1.4.5) กิจกรรม
ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ กากับ
ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด
เป้าหมายกิจกรรม
ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด หากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการต้องดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็วและพิจารณาลง
ทัณฑ์ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที
1.5) กลยุ ท ธ์ ที่ ๕ ให้ เ จ้ า พนั ก งานของรั ฐ บริ ก ารประชาชนตามหน้า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ โดยไม่
คานึงถึงอามิสสินจ้าง
1.5.1) กิจกรรม
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตสานึกจิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ
และเน้นย้าให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่
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ปลุกจิตสานึกจิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ และเน้นย้าให้ตระหนักว่า งาน
บริการประชาชนเป็นหน้าที่ซึ่งทาให้ต้องมีหน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้การดูแลประชาชนเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
ญาติผู้ใหญ่อย่างเสมอภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่รับอามิสสินจ้างใด ๆ
1.5.2) กิจกรรม
ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
เป้าหมายกิจกรรม
ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยติดประกาศไว้ที่
หน่วยงานของรัฐซึ่งให้บริการประชาชนรวมถึงการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.5.3) กิจกรรม
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานของรัฐ
เป้าหมายกิจกรรม
ให้ จ่ า ยเฉพาะประชาชนที่ช่ว ยเหลื อทางราชการเท่านั้ น ส่ ว นการตอบแทน
เจ้าพนักงานของรัฐให้ดาเนินการในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจาปี
1.5.4) กิจกรรม
ออกระเบี ย บให้ เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ รั บ เงิน รายได้ที่ เ กิ ด ขึ้น ทุ ก ประเภทผ่ า น
ธนาคารเท่านั้น
เป้าหมายกิจกรรม
เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น หากมี
การรับเงินรายได้อื่นที่พึงมีด้วยเงินสดถือเป็นความผิดวินัย เว้นแต่เป็นกิ จกรรมเพื่อเสริมรายได้โดยให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาในทุกรอบปี
1.6) กลยุทธ์ที่ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย
ตรวจสอบได้
1.6.1) กิจกรรม
ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.
แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามใบแบบที่กาหนดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
เป้าหมายกิจกรรม
แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่กาหนดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง และ
ให้เก็บไว้ในสมุดประวัติของตนโดยมิให้มีการเปิดผนึก หากมีรายการเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าเกินร้อยละ ๑๐ ให้ยื่น
รายการใหม่
1.6.2) กิจกรรม
เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานบริ ห ารงานบุ ค คลของหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบการเก็ บ บั ญ ชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ารวยผิดปกติซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูล ให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้ ป.ป.ช. ดาเนินการและเปิด
ผนึกซองบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบ
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หากมีเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ารวยผิดปกติซึ่งผ่าน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูลให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้ ป.ป.ช. ดาเนินการและเปิดผนึก
ซองบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบ
1.6.3) กิจกรรม
เจ้าพนักงานของรัฐที่ละเลยไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
เป้าหมายกิจกรรม
เจ้าพนักงานของรัฐที่ละเลยไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ๒ : ด้านการป้องปราม (๒)
2.1 กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน
๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, ๒๕๓)
กิจกรรม
ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ เปิ ด เผยข้ อ มู ล แผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุ น ของ
หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจกรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนที่ได้รับ
การจั ดสรรแต่ล ะปี ทุกประเภทรายการ จากทุกแหล่ งที่มา พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานทุกสิ้นไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อเผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย
เพื่อเผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐให้เป็นปัจจุบัน
3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ด้านการปราบปราม (๑)
3.1) กลยุทธ์ที่ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินมาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัย
ว่าประพฤติมิชอบ หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
3.1.1) กิจกรรม
กรณีที่เป็นการผิดวินัยร้ายแรง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายใน ๗ วันทาการโดยกาหนดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จใน ๖๐ วันหลังจากรับทราบคาสั่ง แล้วรายงาน
ให้ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจาเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ อีกไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ วัน
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมหรือมาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง
3.1.2) กิจกรรม
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศเจตนารมณ์ ใ ห้ ก ารรั ก ษา
มาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสาคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กรที่บุคลากรทุกคนต้องยึดมั่น
ยึดถือ และให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด
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เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนรับรู้ รับทราบโดยปราศจากข้อสงสัย ก่อให้เกิดผลผูกพันถึง
ความรับผิดกรณีกระทาการทุจริตหรือทาผิดจริยธรรมในภายหลัง
3.2) กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงาน
ตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระทาผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวัง
จากทุกภาคส่วนและมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย
3.2.1) กิจกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคยถูกดาเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ให้มีผล
ต่อการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายด้วย
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อบังคับใช้มาตรการทางวินัยให้เกิดประสิทธิภาพ
3.3) กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ
3.3.1) กิจกรรม
รวดเร็ว
1. การกาหนดเวลาในการดาเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้ว เสร็จให้ถือเป็น
ความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา
2. บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เท่าที่อาจ
จาเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึกรายงานการเงิน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อเร่งรัดการดาเนินการทางวินัยให้มีความรวดเร็ว
3.3.2) กิจกรรม
เด็ดขาด
1. หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดต้องดาเนินการลงโทษทันทีภายใน
เวลาตามที่กฎหมายกาหนด
2. หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในตาแหน่งหน้าที่ต่อไปจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3. กรณีเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ให้สร้างกลไกเพื่อติดตามพฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูล และดาเนินการทันทีหากปรากฏว่ามีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าที่
เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อให้การดาเนินการทางวินัยมีความเด็ดขาดสร้างความเกรงกลัวต่อผู้กระทาผิด
3.3.3) กิจกรรม
เป็นธรรม
1. หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลา
ทีก่ าหนดและแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและเป็นข้อมูลหรือดาเนินการต่อไป
2. หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระทาความผิดก็ให้เ ปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณะทราบ
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เพื่อทาให้มาตรการลงโทษทางวินัย เป็นที่ยอมรับสร้างความเป็นธรรมในการ
ดาเนินการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่เรื่อง 4 : ด้านการบริหารจัดการ
4.1) กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
กิจกรรม
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอ านาจหน้ า ที่ ข องศู น ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ
เป้าหมายกิจกรรม
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ
๒.๒.2.5 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
1.1) กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชน
ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
แผนงานที่ ๒ พัฒ นาระบบการแจ้งเตือน และบูรณาการข้อมูล ส าคัญ เพื่อใช้ใน
สถานการณ์หรือ ภาวะฉุกเฉิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เช่ น ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารรั ก ษาพยาบาลระหว่ า ง
โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1.2) กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ ๑ กาหนดช่องทางการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป้าหมายแผนงาน
ให้ ป ระชาชนได้รั บข้อมู ล คาปรึกษาจากหน่ว ยงาน ของรัฐ ได้อ ย่างสะดวก
รวดเร็ว ผ่านช่องทาง ที่เหมาะสม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดเตรียมความพร้อมในการให้คาปรึกษาทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ
และด้านเทคโนโลยี
1.3) กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
(Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ ๑ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการขออนุ มั ติ / อนุ ญ าตจากภาครั ฐ เพื่ อ อ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
เป้าหมายแผนงาน
การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผู้ประกอบการเร็วขึ้นง่ายขึ้น และถูกลง
(Faster, Easier and Cheaper) ลดการขอข้อมูล และเอกสารซ้าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ
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1.3.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารที่ ก ระทบต่ อ ชี วิ ต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน
1.3.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินการแก้ไขปัญหา/ ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้ไข กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต ในภาครัฐ
เป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เป็น อุปสรรคต่อการให้บริการ (ถ้ามี)
1.3.3) ขั้นตอนการดาเนินงาน
พัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการให้บริการ ที่กระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับ การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้
เป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการ
2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
2.1) กลยุทธ์ที่ ๒ นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือนาระบบ ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
เป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถดาเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน
2.1.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. พัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทางานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
2. พัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงาน พื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งาน
สารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร
2.2) กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
2.2.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการกาหนดชุดข้อมูลสาคัญการจัดทา
การรวบรวม การวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของ หน่วยงาน (Chief Data Officer)
เป้าหมาย
หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซ้ามีอานาจหน้าที่ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิทัล
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2.2.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทาชุดข้อมูลสาคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน หรือ ภารกิจของหน่วยงาน
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ เป็นต้น
เป้าหมาย
1. หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาข้อมูลสาคัญตามมาตรฐานที่กาหนด
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้
2. หน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัด
อันดับของประเทศในด้านต่างๆ
2.2.3) ขั้นตอนการดาเนินงาน
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ส าคั ญ ของตนเข้ า สู่ ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางภาครั ฐ เพื่ อ ให้
ผู้บริหารระดับสูงสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สาหรับใช้ในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
1) วัตถุประสงค์ที่
๑.๑ เพื่ อ วางรากฐานให้ ค นไทยเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่ อ รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้
สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวมที่
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
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มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๒.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (หลัก)
๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เที ย บกั บ การปล่ อ ยในกรณี ป กติ มี ป ริ ม าณหรื อ สั ด ส่ ว นของขยะมู ล ฝอยที่ ไ ด้ รั บ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ร ะบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์ปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)
3.1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น (หลัก)
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น (รอง)
2.1.1 คนไทยส่ วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมเพิ่มขึ้น
3.1.2) แนวทางการพัฒนาที่
3.4 ลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพและให้ ทุ ก ภาคส่ ว นค านึ ง ถึ ง ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (หลัก)
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๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสานึกสุขภาพทีดี
และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุ ขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ทีหลากหลาย จัดบริการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพจิตทีเข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพทีถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓.๔.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นมี กิ จ กรรมทางสุ ข ภาพที เหมาะสมกั บ วั ย
ทั้งรูปแบบการออกกาลังกายโภชนาการทีเหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นทีสาธารณะ
สิงอานวยความสะดวกเพือการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
๓.๔.๓ ปรั บ ปรุ ง มาตรการด้ า นกฎหมายและด้ า นภาษี ที ส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครืองดืมทีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
การติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารทีเข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทีมี
ผลเสียต่อสุขภาพ
๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทา
นโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพทีเชือมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที และชุมชนทีจะ
นาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ มี ทั ก ษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า (รอง)
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน
3.5 เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัด การระบบสุ ขภาพภาครัฐ และปรั บ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (รอง)
๓.๕.๑ ปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถานพยาบาลทุกสั งกัดในเขตพื้น ทีสุ ขภาพในการพัฒ นาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานทีเชือมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มี
อุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ จัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่ว มกันทั้งภาครัฐ และ
ผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะทีคานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึง บริการสุขภาพทีจาเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ
๓.๕.๓ พั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพของแรงงานต่ า งชาติ แ ละ
นักท่องเทียวให้สามารถใช้บริการสุขภาพทีมีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบ
ต่อความมันคงของประเทศทั้งในด้านการคลังและสาธารณสุข
3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (รอง)
๓.๖.๑ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุครอบคลุม
การจัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง
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๓.๖.๒ พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จาเป็นต้องพัก
ฟื้นก่อนกลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว
๓.๖.๓ วิ จั ย และพั ฒ นานวั ตกรรมสิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจาวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบาบัดรักษา
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวทั้งการใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว
สร้างพื้นที่ให้ครอบครั วได้ใช้ เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้า นและโรงเรี ยนผ่านกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่ งานวิจัยสู่ สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้ มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่
3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตาเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามคาสอนของแต่ละศาสนา และเร่งฟื้นศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม
3.7.5 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและอยู่
บนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม
3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม (รอง)
3.2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3.2.2) แนวทางการพัฒนาที่
3.1 เพิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ทีมีรายได้ตาสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการทีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (รอง)
๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ทีอยู่ใน
พื้นทีห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนทีครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้ จ่ ายทีจ าเป็ น เพือให้ ป ระชากรกลุ่ ม เป้ า หมายฯ เข้าถึง บริก ารจากสถานพยาบาลของรัฐ ในพื้น ทีได้ อาทิ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การ
ควบคุมและป้องกันกลุ่มเสียงทีจะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
๓.๒ กระจายการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ
ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่า
เทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (หลัก)
๓.๒.๒ บริ ห ารจั ด การการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที มี คุ ณ ภาพให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ
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ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้น ควบคู่ไปกับ บริ ห ารจัดการการให้ บริการระบบควบคุมโรคทีมีคุณภาพ พร้อมทั้ งนา
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
ในพื้นทีห่างไกล
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
3.3.3 พัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่ งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ ป ระกอบการระดั บ ชุ ม ชน การสนั บ สนุ น ศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเครื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนใน
การประกอบธุร กิจการสนับ สนุน การประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
3.3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (รอง)
3.3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยังยืน (หลัก)
2.1.1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.1.2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
2.1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา (รอง)
2.2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.2.๔ ประเทศไทยมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น และมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
3.3.2) แนวทางการพัฒนาที่
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย
3.2.1.๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง
3.2.1.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เกษตร โดย (๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์
และการทาประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๔) สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
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มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้า
เกษตร (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.2.1.๕ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการเกษตร (๒) ส่งเสริม
ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดย
3.2.2.๑ พัฒ นาต่อ ยอดความเข้ มแข็ง ของอุ ตสาหกรรมที่ มีศั กยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่พัฒนาเป็น
อาหารสุ ข ภาพ อาหารสร้ า งสรรค์ แ ละอาหารส าหรับ กลุ่ มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อี กทั้ ง ยั งเป็ น พื้ นฐานต่อ ยอดสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพต่าง ๆ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของประเทศในปัจจุบันให้มี
การใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ๑.๒) สร้างระบบกลไก
และเครื อ ข่ า ยที่ เ ข้ ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเชื่ อมโยงความร่ ว มมื อ ของภาคธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะคลั ส เตอร์
๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ๑.๔) ส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนาตลาดสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย
3.2.3.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
3.2.3.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ ๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยดาเนินการ (๑) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สิน ค้าและบริ การด้านการท่องเที่ย วโดยใช้ประโยชน์จากอัตลั กษณ์และเอกลั กษณ์แห่ งความเป็นไทยที่ส ะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจาย
รายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริม การท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
คุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและ
นิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ
๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย
3.2.4.๑ ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุก
3.2.4.๔ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.4.๗ พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา
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3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง)
3.4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1. รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2. สร้างความมั่นคงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิว
ดินและน้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ
๓. สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
3.4.2) แนวทางการพัฒนาที่
๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส ร้างสมดุล ของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีว ภาพอย่าง
ยั่ งยื น ปกป้ องและอนุ รั กษ์ทรั พยากรพั น ธุกรรม อนุรักษ์พั นธุกรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น สนับสนุ นธนาคาร
พัน ธุกรรมที่มีการดาเนิ นการอยู่แล้วอย่ างเป็นระบบ ทั้งพืช สั ตว์ และจุลิ นทรีย์ ส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทาชุดการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการนางานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องสาอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพใหม่ กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริง
ของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง
สมดุล และยั่งยืน
3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งน้าต้นทุนและระบบ
กระจายน้าให้ดีขึ้น
๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
เมืองสีเขียวเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคานึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ
๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
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3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน (รอง)
3.5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
๕. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ (หลัก)
4. ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ (รอง)
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3.5.2) แนวทางการพัฒนาที่
๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินด้านโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า) (หลัก)
3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิ ทธิภ าพให้
พร้อมในการปฏิบัติ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติฉุกเฉิน
3.2.4. พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การเชิ งบู ร ณาการและเตรีย มความ
พร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย
พร้อมทั้งจัดทาระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน
3.2.7. ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั้งระดับภูมิภาค และพหุภาคี
๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมันคง เพือบูรณาการ
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (รอง)
3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติในการวางระบบเฝ้าระวัง
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
3.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุ จริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง)
3.6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (หลัก)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (รอง)
4. ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
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3.6.2) แนวทางการพัฒนาที่
๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ
3.1.3 กาหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลด
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภ าคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภ ารกิจเฉพาะที่ไม่อาจจมอบให้
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคดาเนินการแทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปดาเนินการแทนได้
๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ โดย
3.1.4.2 สรรหาคนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
สมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ โดยให้คานึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
3.1.4.3 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกาลังคนภาครัฐ
ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ
3.1.4.4 วางระบบค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนราชการ หน่วยงานในกากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตาม
ลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด
3.1.4.5 กาหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ การพิจารณาบาเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรมให้มีความโปร่งใส่
ตรวจสอบได้ และมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ
3.1.4.6 พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นา และการปรับปรุง
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง
รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ
3.1.4.7 วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐ
ทั้งในส่วนข้าราชการประจาและบุคลากรจากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาดารงตาแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจัง
มากขึ้น โดยให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ
๓.๒.๓ ก าหนดโครงสร้ า งและล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนงานใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๔) และนโยบายรั ฐ บาล โดยในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ
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๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้ส ามารถวัดผลสั มฤทธิ์
การพั ฒ นาทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และผลกระทบของการด าเนิ น งานหรื อ การใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และสามารถนามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป
รวมทั้งควรส่ งเสริมให้ มีกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเพิ่มขึ้น และมีการเปิดเผยผลการประเมิน
ต่อสาธารณะชนโดยมีกาหนดเวลาการเปิดเผยที่แน่นอน
๓.๓ เพิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐ ให้มีความร่วมมือ
กันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน ปละประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เพื่อให้รับทราบและเข้าใจถึงสิ่งที่รัฐกาลังดาเนินการ และดาเนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวาง
ระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สารสนเทศเกียวกับ การบริ ห าร และเปิ ดเผยให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยสามารถเข้าถึ งและสร้า งการมีส่ ว นร่ว มได้ทัน ที
เมือต้องการ รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง
๓.๓.๕ ปรั บ รูป แบบการให้ บ ริ ก ารของรัฐ จากรู ป แบบเดิ ม ไปสู่ ก าร
ให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต
และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการ
ภาครัฐทีอานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์
สือสารเคลือนทีและการใช้บริการผ่านเครืองให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกาหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ของรัฐทีเหมาะสมระหว่างประชาชนทัวไปกับนิติบุคคลทีมาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และ
ติดตามการดาเนินงานของรัฐได้
๓.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชือมโยงการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลทีรองรับการทางานและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลทีเป็นประโยชน์ทีภาครัฐจัดเก็บ อาทิ
ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลทีประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง
นาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอานาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้
ชัดเจนตามศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข และจัดให้มีการประเมิน
ศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นให้ถูกต้องและชัดเจนจากหน่วยงานประเมินที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งกาหนดกลไกและมาตรการ
กากับติดตามการดาเนินการกระจายอานาจให้ชัดเจน
๓.๔.๒ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดบริ การ
สาธารณะให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคมให้มากขึ้น
๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
3.5.1.2 พั ฒ นากลไกและระบบการด าเนิ น งานที่ ท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3.5.2.3 เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนด
มาตรการปู องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจ ริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย
3.6.1.๑ เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุง
แก้ ไ ข ยกเลิ ก กฎหมายกฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที่ ล้ า สมัย ไม่ เ ป็ น ธรรม หมดความจาเป็ น หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์และความพร้อมของการนาไปปฏิบัติ เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
และเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงตามข้อกาหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
3.6.1.๒ นาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย
( Regulatory Impact Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออก
กฎหมายใหม่ทุกครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถ
พัฒนาและใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลังการ
บังคับใช้ไประยะหนึ่ง
3.7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)
3.7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ (หลัก)
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่ ง
สินค้าทางรางและทางน้า และเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยายขีด
สามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคให้
เพียงพอกับความต้องการ (รอง)
3.7.2) แนวทางการพัฒนาที่
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลัก)
๓.๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิมทางธุรกิจ
3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (รอง)
๓.๓.๒ พัฒ นาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทาง
การค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก
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3.8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (รอง)
3.8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1. เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. เพิ่ม ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.8.2) แนวทางการพัฒนาที่
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม (หลัก)
๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีทีประเทศไทยมีศักยภาพ
พัฒนาได้เอง
๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีทีนาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด
๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพือ
ลดความเหลือมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
๓.๒.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
และร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (รอง)
๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย
3.3.1.3 พัฒ นาศักยภาพนัก วิจัยให้ มีทั้งความรู้และความเข้าใจ
ในเทคโนโลยี เข้าใจตลาดและรูปแบบการทาธุรกิ จ และการบริหารจั ดการทรัพย์สิ นทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจ
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนางานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย
และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
๓.๓..1.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๓..1.๓ ด้านการบริหารจัดการ
3.9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (รอง)
3.9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
2. เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุก
กลุ่มวัยในสังคม
4. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
3.9.2) แนวทางการพัฒนาที่
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
3.3.1 พื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
3.10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง)
3.10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
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1. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี
การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
3.10.2) แนวทางการพัฒนาที่
3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ
๒.๒.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่น คงแห่งชาติที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
รองรับนโยบายที่ 13
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญ
กับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วน
พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่ วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับ การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
๔) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อม
เผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ
(๒) ระดั บ ความส าเร็ จ ในการบู ร ณาการการฝึ ก การบริ ห ารวิ ก ฤตการณ์
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๕) กลยุทธ์
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และผนึกกาลัง
ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย ภัยที่เกิดจากการ
สู้รบ และวิกฤตการณ์ความมั่นคง
(๒) ทบทวนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของ
หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับ
ต่างประเทศ โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อ
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี
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(๔) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ของ กระทรวงสาธารณสุข
 แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ.
2560 – 2564 ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559)
 ยุทธศาสตร์การกาจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 ของ
กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)
 แผนยุ ท ธศาสตร์ ท ศวรรษก าจั ด ปั ญ หาพยาธิ ใ บไม้ ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น้ าดี
ปี 2559 – 2568 ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559)
 แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
ของกระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559)
 แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
สาหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559)
 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญ หาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559)
 ยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการยุ ติ ปั ญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 ของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560)
 แผนยุ ทธศาสตร์ อนามั ยสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560)
 แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรม
ควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560
- 2564) ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560)
 แผนปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ หรื อ โรคระบาด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2560)
 แผนแม่บ ทแห่ งชาติว่าด้ว ยการพัฒ นาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 –
2564 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 –
2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
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 แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
 แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกรมควบคุมโรค
 แผนปฏิ บั ติ การบูร ณาการจี โ นมิก ส์ ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ.
2563 – 2567 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 (พ.ศ. 2561 - 2565)
 แผนปฏิบัติราชการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 – 2565)
 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
 แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกรมสุขภาพจิต
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ของ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจาปีงบประมาณ
2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ 2564 ของ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
 นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 แผนจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ของ กรมอนามัย
 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ
กรมอนามัย
 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ของกรมอนามัย
 แผนทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ของกรมอนามัย
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ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
3.1 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดวิสัยทัศน์
ในการขับเคลื่อนประเทศของรั ฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ วในศตวรรษที่ ๒๑”
โดยมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
ซึง่ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน ในช่วง ๔ ปีข้างหน้า ดังนี้
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๓. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม
โดยนโยบายที่เ กี่ ย วข้อ งกั บด้ า นสาธารณสุ ข โดยตรงคื อนโยบายด้ า นที่ ๙ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณสุ ข และหลั กประกัน ทางสั งคม มุ่งเน้นการจัด บริการสาธารณสุ ขและระบบความคุ้มครองทางสั งคม
ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนาไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการยกระดับ ไปสู่ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการแพทย์แม่นยา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คน
ไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง
๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือ
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบ
วงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอ
ประจาบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง
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และครอบคลุ มประชากรทุ กภาคส่ วน ลดความเหลื่ อมล้ าของคุ ณภาพการบริการในแต่ ละระบบ พร้อมทั้ ง เพิ ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข ในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับ การเพิม่
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุ มด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทาที่
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีร ะบบบาเหน็จบานาญ หลังพ้นวัยทางาน ปฏิรูประบบภาษีส่งเสริม ความเสมอ
ภาคทางสั ง คม สร้ า งความเสมอภาคทางการศึ ก ษาผ่ า นกลไกกองทุ น และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการ
ใช้เทคโนโลยี ที่ทั นสมั ย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ไ ด้ร ับ ความปลอดภัย และมี
สุ ขอนามัย ที่ดีในการทางาน ได้รั บ รายได้ สวัส ดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ
นอกจากนโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้าน รัฐบาลได้กาหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ เพื่อบรรเทา
ปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ
ลดภาระการเดิน ทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒ นา
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิ
ปัญญาแพทย์ แผนไทย เพื่อให้ ป ระชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่ว ยบริการ สาธารณสุ ขได้อย่างทั่ว ถึง
รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจา
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ การดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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3.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ มอบ
นโยบายในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัย
ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องทางานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความจนของ
ประชาชน ดังนั้น นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ “ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน ที่สาคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒ นางานสาธารณสุ ขตามแนวพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. การดูแลให้ป ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ
เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
ส่งเสริมการออกกาลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน
ให้มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป
(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
ลดจานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้า
มาจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ โดยกากับดูแลให้มีมาตรฐาน
(2.4) จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนรวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุข
กับต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้าลดความแออัด
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาล
ทั่วไป เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์
ปฐมภูมิที่มีแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัว ดูแลอย่างทั่ว ถึง รวมทั้งการพัฒ นาห้ องฉุกเฉินให้ มีประสิ ทธิภ าพ และ
กาลังคนที่เพียงพอ
(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม.
ให้เป็นหมอประจาบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูลและ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์
(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบ
ส่งต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
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4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
เร่ งศึกษาวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืช สมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนดกลไกการ
ดาเนินงานที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการ
ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ของประชาชน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(5.1) ให้ ทุก หน่ว ยงานยึด หลั กธรรมาภิ บาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน
กระจายอานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัว และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
(5.2) สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสาคัญกับ
การดูแลบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน ความปลอดภัย และความสุขในการทางาน การพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้า
ในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

ส่วนที่ 4 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ
สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีการดารงชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อได้ดีขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพดีขึ้นส่งผล
ให้ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น แต่อุบัติการณ์ของโรคเรื้อรัง และปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
สุขภาพของประชาชน (Social Determinants of Health) มีความหลากหลายและควบคุมได้ยากขึ้น โดยปัจจัย
หลักที่มีผลกระทบต่อบริบทสุขภาพของคนไทย มีดังต่อไปนี้
4.1 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
4.1.1 สังคมผู้สูงอายุ
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จากการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยปี 2553 - 2583 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) พบว่า ปัจ จุบันอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยต่ากว่าระดับทดแทนอยู่ที่อัตรา 1.62 และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 อัตราการเจริญพันธุ์รวมอาจลดลงเหลือเพียง 1.3 คน ส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทย
มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสั งคมสูงวัย ซึ่งสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 19.1%
ในปี 2559 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 26.6 % ในปี 2573 ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะมีจานวน
ลดลง โดยกลุ่ มวัยเด็กจะลดลงอย่ างรวดเร็ว จาก 11.79 ล้ านคนในปี 2558 เหลื อเพียง 8.17 ล้ าน คนใน
ปี 2583 ส่วนกลุ่มวัยทางานมีแนวโน้มลดลงจาก 43.0 ล้านคน เป็น 35.2 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน และยังมี
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ปัญหาผลิตผลจากแรงงานต่า นอกจากนี้คนไทยไม่นิยมทางานระดับล่าง ทาให้ต้องพึ่งการนาเข้าแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นช่องทางทาให้เกิดปัญหาโรคและภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
กลุ่มผู้สูงอายุทมี่ ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทาให้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพิ่มมากขึ้น สะท้อนภาระค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุจานวนมากมีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ และจะส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของ
ประชากรวัย แรงงานต้องแบกรับ การดูแลผู้ สู งอายุเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มี
ศักยภาพแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คน
แบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คนอีกทั้งการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากขึ้น เป็นผลให้ประชากรมีอายุยืน
ยาวขึ้น แต่คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ติดบ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
มีเพิ่มขึ้น และแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุอยู่ตามลาพังก็เพิ่มสูงขึ้น ซึง่ เป็นประเด็นที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่ง
4.1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาประเทศ
จากการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาประเทศอย่างไม่เหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและเกิดปัญ หามลพิษต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้า มลพิษทางดิน ปัญหาขยะของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้ อมเหล่านี้ได้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง
ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตรายมีแนวโน้มในการจัดการ
ที่ดีขึ้น ในปี 2562 มีขยะมูลฝอยประมาณ 28.71 ล้านตัน โดยพบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและประชากรแฝงแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยขยะถูกคัดแยกและ
นากลับไปใช้ประโยชน์ 12.52 ล้านตัน (ร้อยละ 44) ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน (ร้อยละ 34)
กาจัดไม่ถูกต้อง 6.38 ล้านตัน (ร้อยละ 22) ทั้งนี้ การจัดการขยะมูล ฝอยชุมชนมีแนวโน้มดีขึ้น (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562b) ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีจานวน 1.893 ล้านตัน ลดลง 0.733 ล้านตัน จากปี
2560 ส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.2 ล้านตัน และของเสียอันตรายจากชุมชน 0.638
ล้านตัน (รวมซากผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ ) ประมาณ 0.414 ล้านตัน และมูลฝอยติดเชื้อ
ประมาณ 0.055 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562a)
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 57,954 ตัน เป็น 55,497.22 ตัน
(ลดลงร้อยละ 4.2) เกิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย รวมกว่า 38,235 แห่ง ของเสียอันตราย จากชุมชนมีประมาณร้อยละ 50 มาจากโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และประมาณร้อยละ 24 มาจากโรงพยาบาล และคลินิกเอกชน มูลฝอยติดเชื้อได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 49,897.86 ตัน (ร้อยละ 89.91) ส่วนใหญ่กาจัดโดยใช้เตาเผา และการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้า
ที่สถานพยาบาล สาหรับสถานพยาบาล ขนาดเล็กเป็นการเก็บรวบรวมและขนส่งไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็น
ศูนย์กลางในการนาไปจัดการต่อไป
การขยายตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในและ ต่างประเทศ ส่งผลให้มีการนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข ซึ่งสารอันตรายเป็นส่วน
หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ การควบคุมและจัดการสารอันตรายของประเทศไทย ที่สาคัญ ได้แก่
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ควบคุม การผลิต นาเข้า ส่งออก และการมีไว้ในครอบครองของสาร
อันตรายภายในประเทศ โดยสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก ปี 2561 มีการนาเข้าเพิ่มขึ้นจากปี
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2560 จาก 2.77 ล้านตัน เป็น 2.91 ล้ านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรม
ที่นาเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) กรดซัลฟูริก
(sulfuric acid) และ เอทิ ลี นไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) หรื อ 1,2-ไดคลอโรอี เทน (1,2-dichloroethane)
ซึ่งจากข้อมูลปริมาณ การนาเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรมในปี 2557–2561 พบว่า สถานการณ์การใช้สาร
อันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
สาหรับปัญหามลพิษทางอากาศยัง พบว่าเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปี
2561 พบมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ ฝุ่นละออง
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds, VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่า ย ในพื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือ ปริมาณรถยนต์จานวนมาก พื้นที่ตาบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่มาจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองหินในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง การจราจรการบรรทุกขนส่งในพื้นที่ ถนนชารุด พบจานวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
165 วั น จากการตรวจวั ด 362 วั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา (จากร้ อ ยละ 27 เป็ น ร้ อ ยละ 46) ซึ่ ง ยั ง ต้ อ งมี
มาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น สาหรับมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า สถานการณ์ดี
ขึ้นเป็นลาดับ โดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ซึ่งมีส าเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและไฟไหม้
ป่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 จานวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลงจากปี
2559 และปี2560 จาก 61 วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน (ลดลงร้อยละ 44 และ 11 ตามลาดับ) จุดความ
ร้อนสะสมรายจังหวัดมีค่าลดลงจากปี2559 และปี2560 จาก 10,133 จุด และ 5,418 จุด เป็น 4,722 จุด
(ลดลงร้อยละ 53 และ 13 ตามลาดับ) ปัจจัยที่ทาให้สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือดีขึ้นเกิดจากการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักภายใต้กลไกพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการแบบ Single Command
ในส่วนของสถานการณ์ปั ญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพบว่ามี
เกิดขึ้นในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - มีนาคม) และปลายปี (เดือนธันวาคม) ของทุกปี มีแหล่งกาเนิดหลักมาจาก
ยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ เนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุม
ตอนบนของประเทศมีกาลังอ่อน ทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น อากาศจมตัว จนเกิดสภาพอากาศปิด เกิดการสะสมของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศจนเริ่มมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
4.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการสะสม
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิด การเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบของฤดู ก าล การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ที่ รุ น แรงและบ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนาโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะที่สามารถ
แพร่ขยายและเจริญเติบโตดีขึ้นในสภาพอากาศร้อน เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก เป็นต้น การเกิดโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้า แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
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4.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จากการจัดอันดับ "ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(The Networked Readiness Index : NRI)” ของ World Economic Forum พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 62
ณ ปี พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี พ.ศ.2558 ถึง 5 อันดับ แสดงถึงความก้าวหน้าและโอกาสในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) (Silja Baller et
al., 2016) นอกจากนี้ในปี 2562 พบว่า อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอยู่ที่ 38 จาก 63 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD (International Institute for Management
Development) ซึ่งจากรายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2016 พบว่าประเทศไทย Total
expenditure on R&D ต่ อ GDP (%) อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.48 ซึ่ ง อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 51 จากทั้ ง หมด 60 ประเทศ)
ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่
ร้อยละ 4.29, 3.59, 2.74 และ 2.15 ต่อ GDP ในปี 2559 ตามลาดับ (สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562)
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการรักษาโรคก้า วหน้า มากที่สาคัญ ได้แก่
1) สเต็ ม เซลล์ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาไปเป็ น เซลล์ อ วั ย วะใดก็ ไ ด้ ใ น 220 ชนิ ด ถ้ า สามารถเอาไปใส่ ใ นคน
ที่อวัยวะเสื่ อมเพราะโรค และบังคับให้ แบ่ งตัวขึ้นมาทางานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้ก็จะสามารถ
ใช้ รั กษาโรคได้ 2) นาโนเทคโนโลยี ทางการแพทย์ (Nanomedicine) ปั จจุ บั นห้ องปฏิ บั ติ การวิ จั ยหลายประเทศ
ทั่ วโลกก าลั งแข่ งขั นกั นอย่ างหนั ก เพื่ อคิ ดค้ นและออกแบบระบบน าส่ งยาที่ ใช้ นาโนเทคโนโลยี เพื่ อให้ การรั กษา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ดาวินชี (Da Vinci) แขนกลของหุ่นยนต์จะถูก
ควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางก้านควบคุม (joystick) ทาให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างแม่นยา ลดความเจ็บปวด
จากการผ่าตัด ทาให้เสียเลือดน้อยกว่า และระยะการพักฟื้นเร็วขึ้น หุ่นยนต์ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพคนพิการ
เพื่อช่ว ยในการเดิ น หรื อ การเคลื่ อนไหวที่ ดีขึ้นส าหรับผู้ พิการการใช้สั ญญาณทางชีว ภาพ (Biological signal)
ของร่างกายส่วนอื่น เพื่อนามาใช้ควบคุมหุ่นยนต์
4.1.5 การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนอย่างไร้พรมแดน
การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย เพราะเป็นการสร้างความ
มั่น คงทางเศรษฐกิจ และส่ ง เสริ มความสามารถในการแข่งขัน ส่ งผลให้ เกิด การส่ งเสริม การลงทุนในประเทศ
การส่งออก เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่ออย่างไรพรมแดนเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในหลายด้าน เช่น ในปี 2557 พบว่าในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติเป็นจานวนมาก พบว่าอุบัติการณ์ของ
โรคมาลาเรีย อัตราป่วยวั ณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศ รวมทั้งปัญหาจาก
แรงงานต่างด้าวที่ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่ ผิ ดกฎหมายที่ไม่มีป ระกันสุ ขภาพหรือ ไม่มีความสามารถ
ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทาให้กระทรวงสาธารณสุขต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้เพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ
4.2 สถานะสุขภาพประชาชนไทย
สถานะสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต เห็นได้จากการมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด (LE) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE)
จาก 70.4 ปี ในเพศชายและ 77.5 ปี ในเพศหญิ ง ใน พ.ศ. 2553 เป็น 72.6 ปี ในเพศชาย และ 79.3 ปี
ในเพศหญิงใน พ.ศ. 2563 สาหรับอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เพิ่มขึ้นจาก 65.4 ปี ในเพศชาย
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และ 71.4 ปี ในเพศหญิง ใน พ.ศ. 2552 เป็น 68.5 ปี ในเพศชาย และ 74.2 ปี ในเพศหญิง ใน พ.ศ. 2557
โดยเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีมากว่าเพศชาย นอกจากนี้อัตราการตายของมารดาในช่วง 5 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2559) ภาพประเทศมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 18.1 ต่อการเกิดมี ชีพแสนคน ใน พ.ศ. 2555
เป็น 26.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ. 2559 ส่วนอัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน มีแนวโน้มคงที่อยู่
ระหว่าง 6 – 7 ต่อการเกิดมีชีพพันคน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข, 2561)
สาเหตุการตายสาคัญที่มีแนวโน้ มสูงขึ้น คือ อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง รองลงมา ได้แก่ การทาร้าย
ตนเอง จมน้า ถูกทาร้ายและการพลัดตกหกล้ม ตามลาดับ ส่วนอัตราการตายมากที่สุดจากโรคเรื้อรัง คือ โรคมะเร็ง
รองลงมาได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน ตามลาดับ ส่วนสาเหตุ
ความเจ็บป่วยของประชากรไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่องในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สาคัญ ในปี 2560
คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
ตามลาดับ
นอกจากนี้ พบว่าใน ช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดต่ออุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการระบาดข้ามพรมแดน
ผ่านการเคลื่อนย้ายของประชากร สินค้าและแรงงาน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของสัตว์พาหะนาโรค โดยโรคอุบัติใหม่
ที่สาคัญในปัจจุบันยังมีหลายโรคที่ต้องควบคุม และเฝ้าระวั งอย่างใกล้ชิด เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
โรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
4.3 ปัญหาสาธารณสุข
4.3.1 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นกลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะประสบความส าเร็ จ อย่ า งสู งในการลดการเจ็บป่ว ย และตาย แต่ยัง มีความจาเป็นต้องพัฒ นาระบบบริการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการให้บริการวัคซีนจะยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนา
และเพิ่มชนิดของวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกันโรคในกลุ่มอายุอื่นๆ อีกด้วย
โรคไข้มาลาเรีย การควบคุมโรคไข้มาลาเรียทั่ว โลกในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดี
สถานการณ์การระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลงโดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2558 จานวนผู้ป่วยมาลาเรีย
ทั่ว โลก ลดลงประมาณร้อยละ 47 และมีประเทศที่ผู้ ป่ว ยมาลาเรียลดลงถึงร้อยละ 75 จานวน 55 ประเทศ
ในภูมิ ภ าคลุ่ มแม่น้ าโขง (Greater MekongSub-region) สถานการณ์ โ รคไข้ มาลาเรีย มี แนวโน้ มลดลงอย่า งมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมในภูมิภาคนี้ได้ดื้อต่อยารักษาหลายขนาน เช่น ยาคลอโรควิน
(Chloroquine) ยาซัลฟาด็อกซีน -พัยริเมธามีน (Sulfadoxine-Pyrimethamine) ยาเมโฟลควิน (Mefloquine)
และยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน (Artemisinin-based Combination Therapy) ซึ่งเป็นยารักษามาลาเรียชนิด
ฟัลซิปารัม มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งหากเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยาดังกล่าวแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ของโลกจะ
ทาให้เกิดการระบาดที่ทาให้ควบคุมโรคไข้มาลาเรียยุ่งยากยิ่งขึ้น สาหรับสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย
พบว่า อัตราป่วยและอัตราตายมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่า อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ประชากรพันคน(Annual
Parasite Incidence-API) ลดลงจาก 0.57 ในปี 2557 เป็น 0.38 ในปี 2558 และอัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรี ย
ต่อประชากรแสนคน (Malaria MortalityRate-MMR )ลดลงจาก 0.07 ในปี 2556 เป็ น 0.06 ในปี 2557
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ปัจจุบันมีแนวโน้มสัดส่วนของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ (P. vivax) สูงกว่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม (P. falciparum)
ในปี 2558 พบผู้ ป่ ว ยติดเชื้อมาลาเรี ย ชนิ ด ไวแวกซ์ ร้ อยละ 63.93 และฟัล ซิป ารัม คิดเป็ นร้อยละ 29.31
ที่เหลือเป็นเชื้อชนิดอื่น ๆ และเชื้อชนิดผสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า การกระจายของผู้ ป่วยโรค
ไข้มาลาเรี ย มีผู้ ป่ ว ยคนไทยคิดเป็ น ร้ อยละ 57.69 ผู้ ป่ว ยต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 43.38 (เมียนมาร์ ร้อยละ
14.20 ลาว ร้อยละ 1.04 และกัมพูชา ร้อยละ 0.93) ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม วัยทางาน (15 - 60 ปี) ซึ่งประกอบ
อาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ในป่า สวน ไร่ ในเวลากลางคืนมากกว่าร้อยละ 58 ส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยเป็นจานวนมาก
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม จังหวัดที่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด
ตาก อุบลราชธานี ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี และสุรินทร์ คิดเป็น
ร้อยละ 87.69 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ มีหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียทั้งหมด2,755 หมู่บ้าน (5,552 กลุ่ม
บ้าน) ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 220 อาเภอ จากจานวนทั้งหมด 928 อาเภอ/เขต (สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรม
ควบคุมโรค, 2559)
4.3.2 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โรคติ ด ต่ อ อุ บัติ ใ หม่ กาลั ง เป็ นปั ญหาทั่ว โลก เนื่อ งจากทุก ๆ ปี จะมี โ รคติ ดต่อ อุบั ติใ หม่ เกิ ด
การระบาดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดมีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง พบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่จานวนมาก โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สาคัญ
ในปัจจุบัน ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรั ส
อีโ บลา และโรคติด เชื้ อไวรั ส ซิก า เป็ น ต้น จะเห็ นได้ว่ า โรคติด ต่อ อุบั ติใหม่ใ นปั จจุบั นมี แนวโน้มเพิ่ม มากขึ้ น
ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคเหล่านี้มักมีต้นกาเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ป่าและมีปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของประชากร ความชุกชุมของสัตว์พาหะนาโรค เช่น ยุง ประชาชนขาด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและความตระหนั ก ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค ปฏิ บั ติ ต นไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข อนามั ย
อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีภูมิต้านทานโรคต่า เช่น เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์
หรือมีโอกาสสัมผัสโรคมาก เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คนทางานในโรงฆ่าสัตว์ คนชาแหละเนื้อ สัตว์ รวมถึงกลุ่มที่มี
โอกาสแพร่โรคหรือรับโรคได้ง่าย เช่น กลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก หรือกลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่ อวันที่ 7 มกราคม 2563 ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด
มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตลาดอาหารทะเลฮั่วหนาน ซึ่งนอกจากอาหารทะเลแล้ว ตลาดแห่งนี้ยังมีการซื้อขาย
สัตว์ป่า และพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อนี้ในวันที่ 12 มกราคม 2563 และพบลาดับจีโนมที่สมบูรณ์ของ
ไวรั ส โคโรนาชนิ ด ใหม่ (Whole genome) ถู ก บั น ทึ ก ลงในฐานข้ อ มู ล National Center for Biotechnology
Information (NCBI) โดยในวันที่ 13 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย และถือเป็นผู้ป่วยรายแรก
นอกประเทศจีน ต่อมามีร ายงานพบผู้ ป่ว ยติดเชื้อนอกประทศจีนเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศเกาหลี
โดยในวันที่ 23 มกราคม 2563 ทางการจีนได้ประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและ
จากัดพื้นที่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต่อมาคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน ได้ออกมายืนยัน
การติดเชื้อจากคนสู่คนหลังจากพบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปยังตลาดดังกล่าวติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ (Wang
et al., 2020) ซึ่งในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก รวม 213 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond
Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam โดยข้อมูล ณ วันที่ 23 สิ งหาคม 2563 พบจานวน
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ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 23,400,319 ราย มีอาการรุนแรง 61,673 ราย เสียชีวิต 808,982 ราย โดยประเทศที่มี
จานวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 5,841,428 ราย บราซิล 3,582,698 ราย อินเดีย
3,049,855 ราย รัสเซีย 956,749 ราย แอฟริกาใต้ 607,045 ราย เปรู 585,236 ราย เม็กซิโก 556,216
ราย โคลอมเบีย533,103 ราย สเปน 407,879 ราย และชิลี 395,708 ราย (World Health Organization
(WHO), 2020) สถานการณ์ใ นประเทศไทย (ข้ อ มูล ณ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2563) พบผู้ ป่ ว ยติด เชื้ อ ยื น ยั น
3,395 ราย เป็นเพศชาย 1,900 ราย เพศหญิง 1,495 ราย สัญชาติไทย 3,049 ราย สัญชาติอื่น ๆ 337 ราย
และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจาตัว 208 ราย และไม่มีโรคประจาตัว 3,187 ราย พบผู้ป่วยจากการ
คัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาใน โรงพยาบาลด้วย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกาหนด 458 ราย จากการ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย และเสียชีวิต
58 ราย (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563) โดยองค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์
และประกาศให้ โ รคนี้ เ ป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ ( Public Health Emergency of
International Concern) และประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากโรคระบาด (Epidemic) เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) (World Health Organization (WHO),
2020a) ที่มีความรุ นแรงและแพร่กระจายอย่างกว้างขวางส่ งผลกระทบทั้งต่อสุ ขภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่
ของมวลมนุษยชาติไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) ลักษณะทางคลินิก
พบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาก่อให้เกิดโรคที่มีความรุนแรงแตกต่างกันตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จนถึง
รุน แรงในหลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับโรค
ประจาตัว และระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง ซึ่งติดต่อผ่านทางละอองขนาดเล็กที่มีเชื้อไวรัสปะปนอยู่จากการ
สัมผัส โดยตรงหรื อการสู ดดมละอองฝอยเข้าไป นอกจากนี้เชื้อไวรัส ติดต่อผ่านทาง fecal-oral transmission
ได้ ระยะฟักตัวของโรคอยู่ในช่วง 2 – 14 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่แสดงอาการป่วยประมาณ 5 วัน หลังจากได้รับเชื้อ
(Kenneth McIntosh et al., 2020) ผู้ติดเชื้อมีอาการไข้ (87.9%) ไอแห้ง (67.7%) อ่อนเพลีย (38.1%) ไอ
มีเสมหะ (33.4%) หายใจลาบาก (18.6%) ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ (14.8%) เจ็บคอ (13.9%) ปวดศีรษะ
(13.6%) หนาวสั่น (11.4%) คลื่นไส้ อาเจียน (5.0%) คัดจมูก (4.8%) ท้องเสีย (3.7%) ไอเป็นเลือด (0.9%)
ตาแดง (0.8%) (World Health Organization (WHO), 2020b) กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรค
ร่วมจะทาให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่ไม่แสดงอาการของโรคหรืออยู่ในระยะฟักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัส
สู่ผู้อื่นได้ (Heymann et al., 2020) และในผู้ที่ไม่มีประวัติสัมผัสเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ สามารถตรวจพบสาร
พัน ธุกรรมของไวรั ว ได้เช่น กัน (Kenneth McIntosh et al., 2020) สาหรับในประเทศไทยมีการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และออกข้ อ ก าหนดและข้ อ ปฏิ บั ติ แ ก่ ส่ ว นราชการตามพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ส่งผลให้มี
จานวนผู้ ติดเชื้อรายใหม่ลดลง จนถึงปัจจุ บันไม่มีการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประชาชนที่อาศัยภายในประเทศ
แต่ พ บในผู้ ที่ เ ดิน ทางมาจากต่ า งประเทศจากมาตรการเชิ ง รุ กในการตรวจคั ด กรองผู้ ที่ มาจากประเทศ ทั้ ง นี้
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน Digital disruption
new normal หรือความปกติแบบใหม่ (New Normal) เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทาง Physical
Distancing และ Social Distancing อย่ า งไรก็ ต ามประเทศไทยยั ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การระบาดของโรค
ที่อาจกลับมาได้อีก เนื่องจากมีการระบาดเป็นครั้งที่ 2 ในหลายประเทศ ดังนั้น เพื่อให้มีการควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเชิงรุกในการคัดกรองอย่างเข้มข้น
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โดยกาหนดประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นกลุ่มคนอยู่
รวมกัน จานวนมากหรื อทางานที่มีความเสี่ยงในการพบปะผู้ คนจานวนมากเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ให้มีการระบาด ได้แก่ 1) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 2) ผู้ต้องขังแรกรับ
ผู้ต้องกักในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองแรกรับ 3) กลุ่มอาชีพที่พบปะคนจานวนมาก ได้แก่ คนขับรถหรือพนักงาน
ประจารถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานส่งของ 4) กลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายในตลาด/ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
โรคติ ดต่อทางเพศสัมพัน ธ์ สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเทศไทย จากรายงาน
การเฝ้าระวังโรค 506 (รง.506) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2563)
พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสาคัญ ปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้
โรคซิฟิลิส (Syphilis) พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างปี 2558 – 2562 เท่ากับ 5.06,
6.22, 8.15, 11.51 และ 13.69 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
โรคหนองใน (Gonorrhoea) พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างปี 2558 – 2562 เท่ากับ
12.15, 13.14, 15.84, 14.74 และ 14.31 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
โรคหนองในเทีย ม (N.S.U./V) พบว่ ามี อัต ราการป่ ว ยเพิ่ ม สู ง ขึ้น ระหว่ า งปี 2558 – 2562
เท่ากับ 3.94, 3.33, 3.24, 3.46 และ 3.31 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
โรคแผลริ ม อ่อ น (Chancroid) พบว่ ามี อั ตราการป่ว ยเพิ่ มสู ง ขึ้น ระหว่ า งปี 2558 – 2562
เท่ากับ 1.24, 1.36, 1.67, 1.94 และ 1.96 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
โรคฝีมะม่วงและกามโรคต่อมน้าเหลือง (L.G.V.&other&unsp.V.D.) พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่ม
สูงขึ้น ระหว่างปี 2558 – 2562 เท่ากับ 0.37, 0.27, 0.63, 0.69 และ 0.60 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
โรคเอดส์ ซึ่งยังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ทาให้ผู้ติดเชื้อมีร่างกายที่อ่อนแอลง มีโรคแทรกซ้อน
ตามมา ต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องและยาวนาน ตลอดจนมีค่ารักษาพยาบาลสูง สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี
ของประเทศไทยในภาพรวมลดลง ซึ่งจากการคาดประมาณโดย Spectrum-AEM ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
มีจานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 439,610 คน (เป็นผู้หญิง 196,051 คน เป็นเด็ก
3,388 คน) โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 5,529 คน (เป็นผู้หญิง 1,822 และ เป็นเด็ก 68 คน) ซึ่งจะพบว่าความชุก
ในกลุ่ มประชากรทั่วไปมีแนวโน้ มลดลง แต่ยังคงสู งในกลุ่ม ประชากรหลัก ได้แก่ กลุ่มชายมีเพศสั มพันธ์กับชาย,
กลุ่มพนักงานบริการทางเพศ, กลุ่มหญิงข้ามเพศ, และ กลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด และจากการคาดประมาณด้วย AEM
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า กว่าครึ่งหนึ่ งเกิดขึ้นใน กลุ่ มประชากรที่มีความเสี่ ยงสู ง โดยในจานวนนี้
ประมาณ 40% เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (รวม TG และ MSW) 3.4% เป็นผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และ
3.2% เป็นพนักงานบริการทางเพศหญิง และข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่า ช่องทางของการติดเชื้อที่พบมากที่สุด คือ การมี
เพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย ถึง 41.8% รองลงมา คือ การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ประจา (Spousal) 31.3% และ
การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชั่วคราว 13.3% และสัดส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 45% เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรที่มี
ความเสี่ยงต่าทั้งหญิงและชาย (Low risk) ในขณะที่ข้อมูลจากระบบ NAP พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจเอชไอวี
หรือทราบสถานะการติดเชื้อ จานวน 432,084 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.29% ของจานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่) และเป็นผู้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) จานวน 323,784 (คิดเป็นร้อยละ 74.94%
ของผู้ติดเชื้อที่ทราบสถานะการติดเชื้อ) และเป็นผู้ที่สามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้ (≤1,000/มิลลิลิตร)
จานวน 273,0451 คน (คิดเป็น 84.33% ของผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส) เมื่อคานวณจานวนผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีรายใหม่ (New Infection) ในรอบรายงานต่อประชากรไม่ติดเชื้อ 1,000 คนอยู่ที่ 0.090 ราย ในปี 2560
ซึ่งลดลงจากปี 2559 และ 2558 ซึ่งอยู่ที่ 0.098 และ 0.107 ราย แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าจานวนผู้ติดเชื้อ
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ที่เสียชีวิตจากการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเอดส์ต่อประชากร100,000 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มขึ้นเป็น 22.49
รายต่อประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจาก 19 รายในปี พ.ศ. 2559 หรือเมื่อคิดเป็นจานวน
พบว่า มีจานวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเอดส์ 14,731 รายในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจาก 12,863 ราย ในปี
พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบบริการรายงาน จานวนผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อที่เกี่ยวเนื่อง
กับเอดส์ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 10,787 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ที่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ 11,063 คน
(สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2561)
วั ณ โรค วั ณ โรคเป็ น โรคติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ทั่ ว โลก
ในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development
goals : SDGs) ที่จะบรรลุในอีก 15 ปี (พ.ศ. 2573) โดยหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือ การยุติการแพร่ระบาดของวัณโรค
จากรายงานวั ณ โรคของโลก ปี พ.ศ. 2560 (global tuberculosis report 2017) โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก
คาดประมาณอุบั ติ การณ์ ผู้ ป่ วยวั ณโรค (รายใหม่ และกลั บเป็ นซ้ า) ของโลกสู งถึ ง 10.4 ล้ านคน (140 ต่ อแสน
ประชากร) มีจานวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูงถึง 1.7 ล้านคน สาหรับจานวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี 1.03 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด โดยเสียชีวิตปีละ 0.4 ล้านคน สาหรับจานวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
RR/MDR-TB คาดว่าจะมี 6 แสนคน โดยพบได้ร้อยละ 4.1 ของผู้ป่วยใหม่และร้อยละ 19 ของผู้ป่วยที่เคยรักษามา
ก่อน ในจานวนนี้เป็น MDR-TB 4.9 แสนคน (WHO, 2017) สาหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็น 1
ใน 14 ประเทศของโลกที่มีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) ซึ่งมีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มที่มีจานวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB) 2) กลุ่มที่มีจานวนและอัตราวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง (TB/HIV)
และ 3) กลุ่ มที่มีจานวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสู ง (MDR-TB) จากการคาดประมาณขององค์การ
อนามัยโลก ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้า 119,000 ราย ผู้ป่วย
วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี 10,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB 4,700 ราย กองวัณโรค
รายงานผลการดาเนินงานวัณโรคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค (ผู้ป่วยราย
ใหม่และกลับเป็นซ้า) 70,114 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี 6,794 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11
ของผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวี วัณโรคดื้อยาหลายขนาน 955 ราย และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
13 ราย โดยมีผลส าเร็ จการรั กษาผู้ ป่ วยวัณโรครายใหม่และกลั บเป็นซ้าร้อยละ 82.9 (WHO, 2017) และเมื่อ
พิจารณาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง พบว่าสามารถจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วัณโรคในเรือนจา ผู้ต้องขังใน
เรื อ นจ าเป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งวั ณ โรคที่ ส าคั ญ เนื่ อ งจากมี ก ารย้ า ยเข้ า -ออก ของผู้ ต้ อ งขั ง ตลอดเวลา ประกอบกั บ
สภาพแวดล้อมในเรือนจาที่มีข้อจากัด ทั้งในด้านสถานที่และจานวนผู้ต้องขัง จึงง่ายต่อการแพร่เชื้อวัณโรค โดยเฉลี่ย
จะมีอุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 10 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เรือนจาและทัณฑสถาน 142 แห่ง รายงาน
ว่า มีผู้ต้องขัง จานวน 307,961 ราย พบผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 1,589 ราย โดยมีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ
เอชไอวี จานวน 293 ราย พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา rifampicin (RR-TB) 88 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 21
ราย และมีอัตราความสาเร็จ การรักษาผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 80.7 และ 2) วัณโรคแรงงานข้ามชาติและชายแดน
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดนเป็นปัญหาหนึ่งในการดาเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศ
ไทย เนื่องจากอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยสูงกว่าไทย 2-3 เท่า และที่
ผ่านมาพบแนวโน้มผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดน
จานวน 3,310 ราย (สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2561)
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4.3.3 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
โรคเรื้อรังที่เป็นอันดับต้นของสาเหตุการป่วยและตายของประชาชนชาวไทย ได้แก่ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ปลอดภัย พฤติกรรมการบริโภค และขาดการออกกาลังกายที่เหมาะสม
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย เกิดจากการมีระดับน้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน
เนื่องจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลิน หรือความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้งสองประการ
การที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อโครงสร้างและการทางานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ได้แก่ ไต ตา เส้นประสาท หลอดเลือดและหัวใจ ทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรัง จนอาจทา
ให้ เ กิ ด อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ได ประเทศไทยก าลั ง เผชิ ญ กั บ การเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน
เมื่อพิจารณาจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า อัตราการป่วยของโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 – 2561 เท่ า กั บ 1,032.50 , 1,233.46 , 1,292.79 , 1,344.95 และ 1,439.04 ต่ อ
ประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และเมื่อ
พิจารณาจานวนและอัตราการตายของโรคเบาหวาน พบว่า มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562
เท่ากับ 12,621 , 14,487 , 14,322 , 14,306 และ 16,589 ราย ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการตาย 19.4,
22.3, 22.0, 21.9 และ 25.3 ต่ อประชากรแสนคน ตามล าดั บ (กองยุ ทธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้ องกันได้ และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
ต้องรักษา ตลอดชีวิต ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาผู้ป่วย สาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร สังคม เศรษฐกิจ และวิถีการดาเนินชีวิต เช่น ความเครียด ความเร่ง
รีบในการรับประทานอาหาร การไม่ออกกาลังกาย การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว และแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ สาคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกาลัง
พัฒนาของทั่วโลก สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า อัตราการป่วยของโรคความดัน
โลหิ ตสู งมี แนวโน้ มเพิ่ มสู งขึ้ น ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2557 – 2561 เท่ ากั บ 1,544.32 , 1,882.32 , 1,993.38 ,
2,076.76 และ 2,230.18 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2561) และเมื่อพิจารณาจานวนและอัตราการตายของโรคความดันโลหิตสูง พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 เท่ากับ 7,886 , 7,930 , 8,525 , 8,590 และ 9,313 ราย ตามลาดับ คิดเป็น
อัตราการตาย 12.1, 12.2, 13.1, 13.1 และ 14.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
โรคหัวใจขาดเลือด หรื อ ภาวะหั วใจขาดเลื อดเฉียบพลั น (Acute coronary syndrome: ACS)
เป็นภาวะฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เกิดจากภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจทาให้กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลื อ ด น าไปสู่ ก ารเกิ ด โรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น (acute myocardial infarction; AMI) ตามมา
สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า จานวนและอัตราการป่วยของโรคหัวใจขาดเลือด
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2561 เท่ากับ 185,442 และ 190,474 รายคน ตามลาดับ คิดเป็น
อัตราป่วย 1,803.86 และ 1,775.90 ต่อประชากรแสนคน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2561) และเมื่อพิจารณาจานวนและอัตราการตายของโรคหัวใจขาดเลือด พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 เท่ากับ 19,417 , 21,008 , 20,746 , 20,786 และ 20,556 ราย ตามลาดับ
คิดเป็นอัตราการตาย 29.9, 32.3, 31.8, 31.8 และ 31.4 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลัน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางานของ
ระบบประสาทส่วนกลางที่มีสาเหตุจากการตีบ อุดตัน หรือแตกของเส้นเลือดในสมอง ซึ่งเป็นโรคระบบประสาทที่พบ
มากที่สุด และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ส่งผลกระทบในระยะ
ยาว และทาให้เกิดภาวะบกพร่องหรือสูญเสียการทาหน้าที่ของร่างกายซีกใดซักหนึ่ง ทาให้ผู้ป่วยต้องตกอยู่ในสภาวะ
ของผู้พิการ และต้องพึงพิงผู้อื่น สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า จานวนและ
อัตราการป่วยของโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2561 เท่ากับ 84,375 และ
92,578 รายคน ตามล าดับ คิดเป็ นอัตราป่ วย 820.75 และ 863.16 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และเมื่อพิจารณาจานวนและอัตราการตาย
ของโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 เท่ากับ 28,146 , 31,685 ,
31,172 , 30,837 และ 34,728 ราย ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการตาย 43.3, 48.7, 47.8, 47.1 และ 53.0
ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) เป็นภัยสุขภาพที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุสาคัญจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยพบว่าการไม่สามารถควบคุมภาวะ
ของระดับน้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้นั้น เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรัง (CKD) ได้กว่าร้อยละ
70 สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า อัตราการป่วยของโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 เท่ากับ 813.95 , 993.89 , 1,092.81 , 1,132.17 , และ 1,203.44
ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2561) และ
เมื่อพิจารณาจานวนและอัตราการตายของโรคไตเรื้อรัง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562
เท่ากับ 676 , 919 , 842 , 774 และ 929 ราย ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการตาย 1.0, 1.4, 1.3, 1.2 และ
1.4 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
โรคมะเร็ง อวัยวะต่างๆ ของร่างกายประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อหลายชนิด โดยมีหน่วยที่เล็กที่สุด
คือ เซลล์ โรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยเกิดการ เปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมของเซลล์ ก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตโดยไม่อยู่ ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม ผลลัพธ์
คือ การเกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็งที่เติบโตรบกวน การทางานของเซลล์ปกติในอวัยวะ นอกจากนี้ยังสามารถลุกลาม
แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ได้ด้วย มะเร็งอาจมีความแตกต่างได้มากมาย ตามตาแหน่งของอวัยวะที่เป็นจุด
กาเนิดของ มะเร็ง และชนิดของเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในอวัยวะนั้น ๆ (มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, 2552)
สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2561 พบว่า ในปี พ.ศ. 2561
มีผู้ป่วยมารับบริการ จานวน 14,953 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ จานวน 2,972 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.9 และเมื่อ
พิจารณาจานวนและอัตราการตายของโรคมะเร็ง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562
เท่ากับ 73,938 , 77,566 , 78,540 , 80,665 และ 84,073 ราย ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการตาย 113.7,
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119.3, 120.5, 123.3 และ 128.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
4.4 ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ
4.4.1 พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ การวิเ คราะห์ ค วามสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะ
(Disability adjusted life years: DALY) ของประชากรไทย ปี 2557 พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่งในเพศชาย และจากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 พบว่าความชุก
ของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 28.4 ลดลงจากปี 2559 (ร้อยละ 34.0) โดยมี
นักดื่มเพศชายร้อยละ 47.5 และเพศหญิง ร้อยละ 10.6 โดยมีนักดื่มเพศชายมากกว่านักดื่มเพศหญิงประมาณ
4.48 เท่า นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้ เกิดปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่ว งเทศกาลที่มีวันหยุด
ติดต่อกันจะพบการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมาก โดยสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเกิด
จากการเมาสุรา (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
4.4.2 การบริโภคยาสูบ ผลการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย
ปี 2560 (สานักงานสถิติแห่งชาติ) พบว่า จากจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบ
บุหรี่ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจา 9.4 ล้านคน (ร้อยละ 16.8) และเป็นผู้ที่สูบนานๆ
ครั้ง 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 2.3) กลุ่มอายุ 25 - 44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 21.9) กลุ่มอายุ 20 - 24
ปี (ร้อยละ 20.7) กลุ่มอายุ 45 - 59 ปี (ร้อยละ 19.1) สาหรับกลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 14.4 กลุ่ม
เยาวชน (อายุ 15 - 19 ปี) มีอัตราการสูบบุหรี่ต่าสุด (ร้อยละ 9.7) แนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้น
ไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558 และร้อยละ
19.1 ในปี 2560 ผู้ชายที่สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายลดลง ร้อยละ 40.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 39.3
ในปี 2558 และร้อยละ 37.7 ในปี 2560 สาหรับผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 2.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 1.8 ในปี
2558 และร้อยละ 1.7 ในปี 2560 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก มีผลต่อการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีและจานวน
ปีการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจาเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจาก 17.8 ปี
ในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560 และยังคงพบการได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ตลาด
สถานบันเทิง เป็นต้น ทั้งๆ ที่สถานที่เหล่านี้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
4.4.3 อุบัติเหตุ ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกจากรายงานสถานการณ์โลกด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2561 (Global Report on Road Safety 2018) โดย WHO พบว่า ปัจจุบัน
อัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนน เพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคนต่อปี ซึ่งประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง
ที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีประมาณการผู้เสียชีวิต 32.7 คนต่อประชากรหนึ่ งแสนคน หรือมีผู้เสียชีวิต
เฉลี่ ย ปี ล ะ 22,491 คน (60 คนต่ อ วั น ) สถานการณ์ ก ารบาดเจ็ บ และสู ญ เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยภาพรวม มีสถิติผู้เสียชีวิตลดลงจากประมาณการครั้งที่ผ่านมาขององค์การ
อนามัยโลก 2,000 คน แต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย และในภูมิภาค
อาเซี ย น สั ด ส่ ว นผู้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนทั่ ว โลก มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากรถยนต์ ม ากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 29
จากรถจักรยานยนต์ร้อยละ 28 ที่เหลือเป็นผู้ขับขี่จักรยานและผู้เดินเท้า ร้อยละ 26 และผู้ใช้ถนนอื่นๆ ร้อยละ
17 ทั้งนี้สัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด
ร้อยละ 74.4 เกิดจากรถยนต์ ร้อยละ 12.3 ผู้เดินเท้า ร้อยละ 7.6 ผู้ขี่จักรยาน ร้อยละ 3.5 และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ
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ร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนของประเทศไทยมีจานวนมากถึงสามในสี่
สาเหตุจ ากการขับ ขี่ห รื อซ้อนโดยสารรถจั กรยานยนต์ 2 ล้ อ (รวมถึงรถ 3 ล้ อ) ซึ่งหากคิดสั ดส่ ว นต่อจานวน
ประชากรของประเทศแล้ว ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะสูงเป็นลาดับ 1 ของโลก โดยจาก
สถิ ติ ก ารจดทะเบี ย นยานพาหนะ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 พบว่ า ในปั จ จุ บั น มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจาก 19 ล้านคัน เป็นจานวน 21.13 ล้านคัน จึงทาให้จักรยานยนต์มีสัดส่วนมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 53.96 เมื่อเทียบกับรถจดทะเบียน สะสมประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2563)
4.4.4 โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ปั ญหามลพิษ สิ่ งแวดล้ อมที่ส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ขภาพมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้ งที่ เกิด จาก
ธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ ประชาชนไทยประสบปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ในหลายกรณี ซึ่ง ปั ญ หาโรคและภั ย สุ ขภาพจากมลพิษ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ถู กจั ดแบ่ งตามสภาพสาเหตุ ของมลพิ ษ
และตามพื้นที่ที่เกิดเหตุ รวมทั้งกาหนดเป็ นพื้นที่คุ้มครองสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ (พื้นที่ Hot
Zone) ได้แก่ 1) มลพิษสารเคมีและสารอันตรายที่สาคัญ ได้แก่ 1.1) ปัญหามลพิษจากการทาเหมือง 1.2) ปัญหา
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2) มลพิษทางอากาศที่สาคัญ ได้แก่ 2.1) ปัญหาหมอกควัน 2.2) ปัญหาฝุ่นละออง 2.3)
โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเหล่ านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื้อรัง การวินิจฉัยโรคมีความยากและแตกต่างจากโรคอื่นๆ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่
มีการแสดงอาการป่ ว ยที่เห็ น ได้ชัดเจน ใช้ระยะเวลานานในการก่อให้ เกิดโรค แต่อาจส่ งผลกระทบต่อระดับ
สติปัญญาและพัฒนาการของเด็กซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้
จากรายงานของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ขปี พ.ศ. 2560 พบผู้ ป่ ว ยโรคจากพิษ สารเคมี กาจั ดศัต รูพืช (toxic effect of pesticide) จ านวน
10,312 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.12 ต่อแสนประชากร ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. 2559 โดยจังหวัดสตูลพบอัตรา
ป่วยสูงสุดรองลงมา ได้แก่ จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-59 ปี จานวน 7,079 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 60
ปีขึ้นไป จานวน 2,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชไร่และ
พืชผัก จานวน 5,344 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.8
4.5 สถานการณ์บริการสุขภาพ
การใช้สิ ทธิห ลั กประกัน สุ ขภาพแห่ ง ชาติเมื่อรับบริการสุ ขภาพ (Compliance Rate) จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจอนามัยและสวัสดิการสานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล(ผู้ป่วยนอก)
พบว่า ไปรั บบริการที่สถานพยาบาลของรั ฐ ร้อยละ 57.08 สถานพยาบาลเอกชน ร้อยละ 13.78 และดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ 28.82 กรณีนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) เลือกใช้บริการมากที่สุดที่โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลศูนย์ รองลงมาโรงพยาบาลชุมชน สาหรับอัตราการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อเข้ารับ
บริการสุขภาพในหน่วยบริการ (Compliance Rate) ในปี 2560 กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) เป็น
ร้ อ ยละ 80.19 กรณี น อนโรงพยาบาล (ผู้ ป่ ว ยใน) เป็ น ร้ อ ยละ 87.88 ซึ่ ง เหตุ ผ ลหลั ก ของการไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล คือ ช้า รอนาน รองลงมาไม่สะดวกไปรับบริการในเวลา
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ทาการ และการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย กรณีนอนโรงพยาบาล เหตุผลคือ ช้า รอนาน รองลงมา ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการไม่ครอบคลุมบริการที่ได้รับ ตามลาดับ
การใช้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้บริการผู้ป่วยนอก
ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2562 มีจานวนเพิ่มขึ้นจาก 111.95 ล้านครั้ง ในปี 2546 เป็น 182.69 ล้านครั้ง
ในปี 2562 โดยอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้นจาก 2.450 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2546 เป็น 3.834 ครั้งต่อ
คนต่อปี สาหรับการใช้บริการผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นจาก 4.304 ล้านครั้ง ในปี 2546 เป็น 6.300 ล้านครั้ง ในปี 2562
โดยอัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นจาก 0.094 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2546 เป็น 0.132 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี
2562 (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2562)
4.6 สถานการณ์กาลังคนด้านสุขภาพ
ปัจจุบันสถานการณ์กาลังคนด้านสุขภาพ ยังเป็นปัญหาที่สาคัญของระบบสุขภาพของประเทศ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งปั ญหาด้านจ านวนที่ไม่เพียงพอและการกระจายบุคลากรที่ไม่เหมาะสมก็ยังคงเป็ นปัญหา
มี ความแตกต่ างระหว่ างเมื องและชนบท แม้ ว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มี น โยบายการเพิ่ ม การผลิ ต ก าลั ง คน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การใช้ ม าตรการเพิ่ ม แรงจู ง ใจ ทั้ ง ในรู ป แบบค่ า ตอบแทนประเภทต่ า งๆ และความก้ า วหน้ า
ในอาชีพราชการ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ ในขณะที่ความสามารถในการผลิตแพทย์ต่ อประชากร สามารถผลิตได้ 2 คน
ต่อ ประชากร 100,000 คนต่ อปี ความสามารถในการผลิ ต พยาบาลสามารถผลิ ต ได้ 12 คนต่ อ ประชากร
100,000 คนต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน พบว่าสิงคโปร์ และมาเลเซียมีความสามารถ
ในการผลิตแพทย์ต่อประชากรสูงสุดในภูมิภาค คือ 8 คนต่ อประชากร 100,000 คนต่อปี ในส่วนของประเทศ
ไทยมีความสามารถในการผลิตแพทย์ต่อประชากรอยู่อันดับ 7 ของภูมิภาค
กาลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขา
กาลั งคนด้านสุ ขภาพ 5 สาขาหลั ก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสั ช กร พยาบาลวิช าชีพและ
พยาบาลเทคนิค มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพบว่าบุคลากรทั้ง 5 ประเภท มีการกระจุกในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่มี
การกระจายอยู่ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 น้อยที่สุดทั้ง 5 ประเภท ทั้งนี้ อัตราส่วนของประชากรต่อ
แพทย์ ลดลงจาก 1,764:1 ใน ปี พ.ศ. 2561 เหลือ 1,674:1 ในปี พ.ศ. 2562 ในขณะที่อัตราส่วนประชากร
ต่อทันตแพทย์ ลดลงจาก 8,472:1 ในปี พ.ศ. 2561 เหลือ 8,151:1 ในปี พ.ศ. 2562 อัตราส่วนประชากรต่อ
เภสัชกร ลดลงจาก 4,569:1 ในปี พ.ศ. 2561 เหลือ 4,358:1 ในปี พ.ศ. 2562 และอัตราส่วนประชากรต่อ
พยาบาลวิชาชีพ ลดลงจาก 395:1 ในปี พ.ศ. 2561 เหลือ 379:1 ในปี พ.ศ. 2562 แต่อัตราส่วนประชากรต่อ
พยาบาลเทคนิค กลับเพิ่มขึ้น จาก 9,013:1 ในปี พ.ศ. 2561 เป็น ประมาณ 14,735:1 ในปี พ.ศ. 2562 สาหรับ
สถานบริการที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ปี 2562 จานวนสถานบริการที่มีเตียงผู้ป่ วยไว้ค้างคืนทั้งประเทศจานวน
1,370 แห่ง จาแนกเป็นภาครัฐ 1,054 แห่ง (76.93 %) ภาคเอกชน 316 แห่ง (23.07 %) โดยมีจานวนเตียง
ทั้งหมด 158,026 เตียง เป็นภาครัฐ125,871 เตียง (79.65 %) ภาคเอกชน 32,155 เตียง (20.35 %) (กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
4.7 การเงินการคลังสุขภาพของประเทศ
รายจ่ายรวมด้านสุขภาพของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2537 มีมูลค่า 127,655 ล้านบาท รายจ่าย
รวมด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540 ก่อนที่จะลดลงอย่างมากใน พ.ศ. 2541 2542 เนื่องจากประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 หลังจาก พ.ศ. 2545 เมื่อประเทศไทย
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มีโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) รายจ่ายรวมด้านสุขภาพของประเทศไทย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็น 593,946 ล้านบาทใน พ.ศ. 2559
รายจ่ า ยรวมด้ า นสุ ข ภาพต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.5
ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ใน พ.ศ. 2537 และเพิ่มเป็นร้อยละ 4.0 ใน พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีที่เกิด
วิ ก ฤต “ต้ ม ย ากุ้ ง ”สั ด ส่ ว นดั ง กล่ า วลดลงในปี ต่ อ ๆมา จนเป็ น ร้ อ ยละ 3.2 ใน พ.ศ. 2544 เนื่ อ งจากอั ต รา
การเติบโตของรายจ่ายสุขภาพต่ากว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
ดังกล่าวกลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 ใน พ.ศ. 2545 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.1 ใน พ.ศ. 2559
รายจ่ายรวมด้านสุขภาพ ต่อรายจ่ายภาครัฐทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 30.8 ใน พ.ศ. 2537 และ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสองปีถัดมา โดยรายจ่ายดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลักวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540
และมีสั ดส่ วนเป็ นร้ อยละ 21.5 ใน พ.ศ. 2559 ส่ วนรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพต่อรายจ่ายรวมด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 ใน พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 79 ใน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ สัดส่วนรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพ
ต่อรายจ่ายรัฐบาล ทั้งหมด มีแนวโน้มลดลงในช่วงวิกฤติต้มยากุ้ง จากร้อยละ 14.5 ใน พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ
10 ใน พ.ศ. 2542 ก่อนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ งหลั งการประกาศใช้นโยบายหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติใน พ.ศ.
2545 จนเป็นร้อยละ 17.2 ใน พ.ศ. 2559 (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559)
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ส่วนที่ 5 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงสาธารณสุข
5.๑ ภาพรวม
5.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
5.1.2 เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
5.1.3 พันธกิจของส่วนราชการ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน
5.1.4 ค่านิยมองค์กร (Core value)
“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People center ใส่ใจประชาชน
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
5.๒ แผนปฏิบัติราชการ
5.๒.๑ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค และคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
๑) เป้าหมาย ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถ
จัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมี
พัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4) เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน
5) ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน
6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
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หน่วยวัด
เกิดมีชีพแสนคน
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน
85

ร้อยละ
ระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ย
ร้อยละ

62
ไม่ต่ากว่า 100
70

ร้อยละ
ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ
15-19 ปี พันคน
ร้อยละ

67
ไม่เกิน 34
85
125

ตัวชี้วัด
8) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

หน่วยวัด
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
65

9) ร้อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

90

10) จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรืองกิจกรรมทางกาย
11) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทีมีคุณภาพ
12) ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับจังหวัด
13) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/
หรือความดันโลหิตสูง
- ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
- ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
14) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ส่วนกลางและภูมภิ าค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง

จานวนครอบครัว
ร้อยละ

5,000,000
80

ร้อยละ
(57 จังหวัด)

75

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

15) ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส
ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่
หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทางาน)

ร้อยละ

มากกว่าหรือเท่ากับ 60
มากกว่าหรือเท่ากับ 70
100
(เพิ่มระดับความ
ครอบคลุมของ
มาตรการ)
100
(ยกระดับคุณภาพและ
ความครอบคลุมของ
ข้อมูล)

16) ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health
Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วย
หรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

ร้อยละ

100
(ยกระดับคุณภาพของ
ข้อมูล)

17) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
18) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
19) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ร้อยละ

80

ร้อยละ

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 80
ร้อยละ 60 ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

ร้อยละ

๓) แนวทางการพัฒนา
๓.๑) สนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้คน
ไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
3.2) พัฒนาระบบงานสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) พัฒนา
ระบบและกลไกการสื่อสารสุขภาพ โดยการเพิ่มช่องทางและพัฒนากระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้สื่อ การเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่
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กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสั งคม มุ่งเน้นประเด็นความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถจัดการสุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
3.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี
3.4) พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล
3.5) พัฒนาช่องทางและกลไกการเข้าถึงบริการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่
3.6) บู ร ณาการและขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นสุ ข ภาพผ่ า นกลไกเครื อ ข่ า ยการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพในระดับตาบล ระดับเขต ระดับอาเภอ ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
3.7) พัฒนาหน่วยบริการทั้งประเทศให้ ได้ตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN
เพื่อเป็น สถานบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มีการจัดการขยะติดเชื้อและระบบบาบัดน้าเสียที่ ได้มาตรฐาน
มีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานบริการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมหน่วยบริหารและบริการ
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
3.8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับ และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
5.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
๑) เป้าหมาย ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้า
ของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
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๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

1) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่เปิดดาเนินการในพืน้ ที่

ร้อยละ

33
(2,145 หน่วย)

2) ร้อยละของประชาชนในอาเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

ร้อยละ

50

3) ร้อยละของผู้ป่วย กลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจาบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ

75

4) จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจา
บ้าน

คน

80,000
(สะสม)

ร้อยละ

น้อยกว่าร้อยละ 7

ร้อยละ

น้อยกว่าร้อยละ 25

ร้อยละ

น้อยกว่าร้อยละ 5

ร้อยละ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
60

ร้อยละ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
60

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

ร้อยละ

- RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 60
- RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 40
- ร้อยละ 100 ของจังหวัดมี
การดาเนินการ RDU
Community ร้อยละ 30
ของอาเภอในจังหวัดและผ่าน
เกณฑ์ RDU Community
ระดับ 3

5) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลา
ที่ได้รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย 5.1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke:I60-I69)
5.2) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก (Hemorrhagic Stroke:I60-I69)
5.3) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63)
5.4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที (door to
needle time)
5.5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่
มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit
6) อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอด
ตัวชี้วัดย่อย ๖.1) อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอด
รายใหม่
๖.๒) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้า
7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ตัวชี้วัดย่อย ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

8) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR)
ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง

ร้อยละ

9) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
10) อัตราตายทารกแรกเกิด

ร้อยละ
อัตรา

11) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคณ
ุ ภาพ
12) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
13) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

ร้อยละ

การติดเชื้อ AMR ลดลง
15% จากปีปฏิทิน 61
ลดลงร้อยละ 10
น้อยกว่า 3.6 ต่อ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ
45

ร้อยละ

20.5

ร้อยละ

14) อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

อัตรา

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้าย
ตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
15) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired
16) ร้อยละของโรงพยาบาลทีมีทมี Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้น ไป ทีมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มขึ้น
ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
17) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย 17.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI
17.2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
18) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย 18.1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
18.2) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมี
บาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
18.3) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

ร้อยละ

มากกกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 71
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.3
ต่อประชากรแสนคน
90

ร้อยละ

น้อยกว่า ร้อยละ 26

ทีม

1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

ร้อยละ

ไม่เกินร้อยละ 8

ร้อยละ

60

ร้อยละ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
75
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
75
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
60

19) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5
ml/min/1.73m2/yr
20) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน

ร้อยละ

67

ร้อยละ

85
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

21) อัตราส่วนของจานวนผูย้ ินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)
22) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
23) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการ
ประเมิน บาบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรง อย่างต่อเนื่อง
24) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผูป้ ่วยใน (intermediate
bed/ward)
ตัวชี้วัดย่อย ผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury และ
spinal cord injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index ‹15
รวมทั้งคะแนน Barthel index ›15 with multiple impairment
ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน
หรือจน Barthel index =20
25) ร้อยละของผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
26) จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่าง
น้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

อัตราส่วน

1.0

ร้อยละ

50

ร้อยละ

60

ร้อยละ

100

ร้อยละ

65

ร้อยละ
จานวน

27) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน
24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)
น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)
28) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
29) ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
29) จานวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non
trauma) ลดลง
30) ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายทีมีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพื้นทีเกาะ
มีการจัดระบบบริการสุขภาพสาหรับการท่องเทียวทางทะเลทีมี
ประสิทธิภาพ
- จังหวัดเป้าหมาย 11 จังหวัด
- ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายมีการดาเนินการครบ 5 ระดับ
31) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งามและแพทย์แผนไทย

ร้อยละ

60
12 เขต
(อย่างน้อย
เขตสุขภาพละ
2 แห่ง)
12

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 26
100
10

จังหวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

7
100
5

๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) พัฒนาหน่วยงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับให้มีศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้มีความรวดเร็วและทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการ
สุขภาพ (Service Plan) ที่ครอบคลุมทุกระบบในการให้บริการทุกพื้นที่
(3.2) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยให้มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ อสม. ดูแลทุกครัวเรือน
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(3.3) เพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อที่ เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึง
(๓.4) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่พิเศษ เน้นการทางานเชิงรุก และให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพทุกรูปแบบ
(๓.5) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เทียบเท่าระดับสากล
(3.6) พัฒ นาศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุ ขภาพ (Medical and
wellness Hub) ครบวงจร และยกระดับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความพร้อมในการ
รองรับกฎระเบียบใหม่และส่งเสริมการส่งออก
(๓.7) พัฒนาสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดให้เพียงพอ
และมีคุณภาพ พัฒ นาห้ องปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ สารเสพติดและการรายงานผลที่
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ
ท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการป้องกัน เฝ้าระวัง บาบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแลผู้ใช้ยาเสพติด แบบองค์รวมทั้ง
กาย จิตใจ สังคม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care)
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2) โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า
3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
4) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
6) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแล
ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
15) โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
16) โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

131

17) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
18) โครงการกัญชาทางการแพทย์
19) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (สป.)
แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที่ 4 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
พื้นที่เฉพาะ
1) โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 5 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย
1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
5.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
๑) เป้าหมาย กาลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสม
เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์
2) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
กาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยวัด
ระดับความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ร้อยละ

ตาแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 3
(≥ 11 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

๓) แนวทางการพัฒนา
๓.1) ผลิ ต และพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ให้
เพียงพอ ได้มาตรฐานสากล มีทักษะด้านการแพทย์/สุขภาพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถรองรับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชานาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3.2) บริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจาย
อานาจในการบริหารกาลังคนให้ในระดับเขตสุขภาพ
3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธารงรักษากาลังคนด้านสุขภาพ
3.4) พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและภาคีภาครัฐ
ท้องถิ่นและเอกชน ในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน
3.5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
1. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. โครงการบริหารจัดการกาลังด้านสุขภาพ
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5.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
๑) เป้าหมาย การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประชาชน
มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA
2) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีกาหนด
- ส่วนกลาง
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
3) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
- โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค,
กรมสุขภาพจิต
- โรงพยาบาลชุมชน
4) ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว
5) จานวนองค์กรแห่งความสุขทีมีคุณภาพมาตรฐาน
- กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
- รพศ./รพท./สสจ.
- รพช./สสอ.
6) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
7) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
ตัวชี้วัดย่อย 7.1) หน่วยบริการมีการดาเนินงาน Smart
Tools และ Smart Service
7.2) หน่วยบริการมีผลการดาเนินงานใน
ระดับ Smart Outcome
8) จานวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

หน่วยวัด
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
90

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

95
95
95

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

ร้อยละ
ร้อยละ

90
85

ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ

15
อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง
15
85

ร้อยละ

100

ร้อยละ

20

จานวน

100 แห่ง

9) ความแตกต่างอัต ราการใช้สิ ทธิ (compliance rate)
เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ
10) ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลาง
ผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

ความแตกต่าง

ไม่เกิน 1.5%

ระดับความสาเร็จ

มีกลไกในการขับเคลื่อนและ
พิจารณาชุดสิทธิประโยชน์กลาง
ของ 3 กองทุน

ร้อยละ

≤ร้อยละ 4

11) ร้อ ยละของหน่ วยบริ การที่ ประสบภาวะวิ กฤติท าง
การเงิน
- ระดับ 7
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ตัวชี้วัด
- ระดับ 6
12) จานวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพทีคิดค้นใหม่
หรือทีพัฒนาต่อยอด

13) ร้ อ ยละของเขตสุ ข ภาพมี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
14) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข
และมีการบังคับใช้
ตัวชี้วัดย่อย 14.1) ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
14.2) ระดับความสาเร็จ ของการบังคับ
ใช้ ก ฎหมายครบองค์ ป ระกอบที่ ก าหนดของส านั ก งาน
สาธารณสุขทั่วประเทศ

หน่วยวัด
ร้อยละ
เรื่อง

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
≤ร้อยละ 6
- จานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้น
จากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ของปีที่ผ่านมา อย่าง
น้อย 8 เรื่อง
- จานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด ใน
ปีงบประมาณ 2563 มีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือ
การคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 4 เรื่อง
100

จานวน

๑0 ฉบับ

ระดับความสาเร็จ

ดาเนินการต่อเนื่องจากปี
2564 โดยกาหนดกฎหมายที่
จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัด
ความสาเร็จเป็นขั้นตอน

๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาและปรับปรุงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประชาชน
เข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ รวมทั้งดาเนินการ
ให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
๓.2) บริ หารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3.3) สร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของ 3
กองทุน
3.4) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขสาหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มเปราะบาง
3.5) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ
3.6) พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้
ประกอบการในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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3.7) พัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ เช่น การแพทย์แม่นยา 3 D
Printing การใช้ AI ในการวินิจฉัยและรักษาโรค เป็นต้น ประสานความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจัลทัลด้ านสุขภาพที่สอดคล้องและ
ตอบสนองกับการพัฒนาของประเทศ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้อย่าง รวดเร็ว โปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.8) พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเป็นสากล
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพแห่งชาติ
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
2) โครงการ Smart Hospital
แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1) โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
แผนงานที่ 4 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
แผนงานที่ 5 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
1) โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ 6
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
23.4500
-

เงินรายได้
หน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

4,221.5902

2. ด้านบริการเป็นเลิศ
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ

17,769.0343
3,270.7630
3,501.4781

2,392.6780
44.9743
1,039.7381

28,762.8656

3,500.8404

4. ด้านบริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล
รวม

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

-

-

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

อื่นๆ
-

4,245.0402

8.0000
1,000.000

20,161.7123
3,323.7373
5,541.2162

1,008.0000

33,271.7060
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สรุปวงเงินงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน

สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
กรมกำรแพทย์
กรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรมสุขภำพจิต
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรมอนำมัย
สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ
สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชำติ
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
สถำบันพระบรมรำชชนก
สถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน)

115,997.4344

35.1255
2,389.4620
69.3293

สถำบันวัคซีนแห่งชำติ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว
(องค์กำรมหำชน)
องค์กำรเภสัชกรรม
รวมทั้งสิ้น

8,667.7423
418.8771

รายได้หน่วยงาน

เงินกู้

(ที่ใช้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ)

ในประเทศ ต่างประเทศ

14,254.7558
-

รวมงบประมาณทั้งหมด
(ล้านบาท)

อื่นๆ

-

-

-

115,997.4344

-

-

-

22,922.4981
418.8771

4,088.6417
790.1706
2,968.2915
1,344.7476
1,887.8849
777.5694

-

-

-

-

4,088.6417
790.1706
2,968.2915
1,344.7476
1,887.8849
777.5694

1,120.4519

-

-

-

-

1,120.4519

142.1558

-

-

23.4379
143,774.7588

7,690.0000

-

-

-

23.4379
151,464.7588

6.4500

326.0418

-

-

-

332.4918

284,360.3749

529.0463
22,941.9997

-

-

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสำธำรณสุข

1,008.0000
-

1,008.0000

1,043.1255
2,389.4620
211.4851

529.0463
308,310.3746
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ประมาณการรายได้ของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรมกำรแพทย์

กรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรมสุขภำพจิต
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรมอนำมัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
ค่ำรักษำพยำบำล
เงินบริจำค
ดอกเบี้ย
รับอื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม
ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์
ค่ำใบอนุญำตสำธำรณสุข
ค่ำขำยของเบ็ดเตล็ด
ค่ำปรับเปรียบเทียบคดี
ค่ำปรับอื่น
รำยได้เบ็ดเตล็ด
เงินรำยได้จำกกำรดำเนินงำน
สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ย
รำยได้อื่น
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
เงินรำยได้หน่วยงำน
ดอกเบี้ย
สถำบันพระบรมรำชชนก
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล ค่ำธรรมเนียมกำรเยี่ยมสำรวจ
(องค์กำรมหำชน)
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้โปรแกรม
ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม
ค่ำลงทะเบียนกำรประชุมวิชำกำรประจำปี
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำจำหน่ำยหนังสือและตำรำ
เงินสนับสนุนดำเนินงำนจำกหน่วยงำนภำยในประเทศ
ดอกเบี้ย
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ
รำยได้อื่น
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล
รำยได้จำกกำรบริจำค
รำยได้อื่น
องค์กำรเภสัชกรรม
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสำธำรณสุข

จานวน (ล้านบาท)

รวมเงิน (ล้านบาท)

12,997.9145
680.0374
133.0959
443.7080
77.2049

14,254.7558

17.5788
350.0000
210.6117
0.1920
13.1200
0.1618
0.3466
202.1101
3.0000
0.4000
1.0000
100.0000
1.0000
43.2000
4.2000
23.5000
10.0000
1.0000
0.5000
2.0000
0.5000
7,690.0000

17.5788
350.0000
-

1,813.0000
70.0000
70.0000
18,202.6330

77.2049

426.5422

4.4000
101.0000
-

84.9000

7,690.0000

1,953.0000
18,202.6330
43,162.0147

๑๔๐

แบบฟอร์ม ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ .....31 สิงหาคม 2563.......

แบบฟอร์มที่ 2

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
1. ค่าธรรมเนียม
2. ค่าปรับ
3. ดอกเบี้ย
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. เงินบริจาค
6. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์
7. ค่าใบอนุญาตสาธารณสุข
8. รายได้ เบ็ดเตล็ด/หน่วยงาน
9. เงินรายได้จากการดาเนินงาน
10. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม/ประขุม
11. เงินสนับสนุนการดาเนินงาน
12. รายได้อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น
3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

วงเงิน (ล้านบาท)
142.1837
13.2818
134.9959
14,810.9145
750.0374
350.0000
210.6117
102.0386
18,407.7431
33.5000
2.0000
8,204.7080
43,162.0147
308,310.3746 ล้านบาท
งบประมาณ (ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

1. เรื่อง ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

308,310.3746
รวม

1) แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัย
1.1 โครงการส่งเสริมให้ผู้สงู อายุเข้าถึงระบบและ
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สงู อายุเข้าถึงระบบการดูแล
สุขภาพ และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์
(609,500 คน)
1.2 โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทาง
การแพทย์ (เงินอุดหนุน)
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้าน
การแพทย์เพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์
ความรู้
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

284,360.3749

22,941.9997

4,245.0402

4,221.5902

23.4500

848.5357

830.7357

17.8000
11.8000

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ชาติ

1,008.0000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

758.8827

747.0827

21.6472

21.6472

-

-

-

-

4

15

3.2 กพ.

21.0106

21.0106

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.3 โครงการศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สงู อายุที่มีศกั ยภาพและ
นวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing
and Innovation: ACAI)
- ตัวชี้วัด : ความสาเร็จการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ
และการบริการของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ
กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย
(ร้อยละ 95)

3.0364

3.0364

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

1.4 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชน
ตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย
(โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่ม
เสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ))
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
(12,000 คน)
2) เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้รับบริการ
ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ (อย่างน้อยร้อยละ
90)
1.5 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชน
ตามช่วงวัย (โครงการพัฒนาศักยภาพขยายศูนย์
เครือข่ายการเรียนการสอนสาหรับเด็กป่วยที่ดอ้ ย
โอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนว
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนเด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เหมาะสม (55,000 คน)
2) เด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับการศึกษา
และสามารถสู่การเรียนต่อในระบบภาคปกติ/
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) (ร้อยละ 94)

2.9898

2.9898

-

-

-

-

3

11

3.2 กพ.

2.8978

2.8978

-

-

-

-

3

11

3.3 กพ.

1.6 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

9.3446

9.3446

-

-

-

-

3

11

3.2 กจ.

1.7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง
ต่อระดับสติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการ
เรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

8.5888

8.5888

-

-

-

-

3

11

3.3 กจ.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.8 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์-สังคม ได้รับการดูแลข่วย
เหลือจนดีขึ้น

5.3500

5.3500

-

-

-

-

3

11

3.3 กจ.

1.9 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่
ดีแก่ประชาชนวัยทางาน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของประชาชนวัยทางาน
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชน
และในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์

5.4500

5.4500

-

-

-

-

3

11

3.4 กจ.

1.10 โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็น
ผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ค่าและมีความสุข
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้สงู อายุที่มีปัญหา
สุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ

16.1676

16.1676

-

-

-

-

3

11

3.5 กจ.

1.11 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
(ตั้งครรภ์ - 2 ปี)
- ตัวชี้วัด :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ
ต่อแสน (16)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี สูงดีสมส่วน และ
ส่วนเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

45.5493

45.5493

-

-

-

-

3

11

3.2 กอ.

1.12 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กอายุ 2-6ปี
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย (85)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี สูงดีสมส่วน และ
ส่วนเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (62 ช.113 ซม. ญ. 112 ซม.)

19.2378

19.2378

-

-

-

-

3

11

3.2 กอ.

1.13 โครงการโรงเรียนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ (Health
Literacy School)
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (66)
๒) ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ (50)
3) ร้อยละโรงเรียนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ(Health
Literate School) (30)

26.4267

26.4267

3

11

3.3 กอ.

1.8000

1.8000

3

11

3.3 กอ.

1.14 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
- ตัวชี้วัด : เด็กพิเศษมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ (ร้อยละ 30)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

20.3204

1.16 โครงการเตรียมความพร้อมวัยทางานสู่วัย
สูงอายุคณ
ุ ภาพปี 2564
- ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี)
มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ การกิน การออก
กาลังกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก (ร้อย
ละ 30)

14.0213

1.17 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สงู อายุในชุมชนแบบบูรณาการ
- ตัวชี้วัด :
1) ผู้สงู อายุได้รับการประเมินและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ (65)
๒) ตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงู อายุ
ระยะยาว (Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อย
ละ 90)
๓) ผู้สงู อายุมีภาวะพึ่งพิงได้รับได้รับการดูแลตาม
แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) (ร้อยละ 85)

47.4595

1.18 โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี
2564
- ตัวชี้วัด :
1) พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อย
ละ ๖5)
2) พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ติดวัด ติดเตียง
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ ๘0)

9.2365

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

20.3204

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
- ตัวชี้วัด :
1) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 - 14 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ
10 - 14 ปี พันคน (1.0)
๒ )อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ
15 - 19 ปี พันคน (32)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

-

3

11

3.3 กอ.

14.0213

-

-

-

-

4

15

3.2 กอ.

47.4595

-

-

-

-

4

15

3.2 กอ.

-

-

-

-

4

15

3.2 กอ.

9.2365
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.19 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สงู อายุ ปี 2564
- ตัวชี้วัด :
1) ผู้สงู อายุมีฟันแท้ 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง
(ร้อยละ 70)
2) ร้อยละ 25 ของผู้สงู อายุที่ช่วยเหลือตนเองได้
ได้รับบริการคัดกรองความเสี่ยงบริการส่งเสริมป้องกัน
และฟื้นฟูสภาพเพื่อการใช้งาน ในประเด็นสาคัญ ได้แก่
การสูญเสียฟัน ฟันผุ/รากฟันผุ และมะเร็งช่องปาก
(2,500,000 คน)

18.4433

18.4433

-

-

-

-

4

15

3.2 กอ.

1.20 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับ
ชุมชนที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดี
- ตัวชี้วัด : จานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับ
ชุมชนที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดี (3,228 หน่วยงาน)

38.0191

38.0191

-

-

-

-

3

11

3.2/3.3/3.4 คร.

1.21 โครงการประชาชนและชุมชนสามารถจัดการ
สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนมีการดาเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพให้กับประชาชน (ร้อยละ 60)

31.6667

31.6667

-

-

-

-

3

13

3.1 สบส.

1.22 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุก
กลุ่มวัย
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของประชาชนมีศกั ยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก
อสม. หมอประจาบ้าน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70)

82.2500

82.2500

-

-

-

-

3

13

3.2 สบส.

1.23 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สงู อายุ
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบการดูแลผู้สงู อายุในชุมชน
แบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ)

1.9805

1.9805

-

-

-

-

3

11

3.5 สบส.

1.24 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
ตามกลุ่มวัย
1.25 โครงการการดูแลผู้สงุ อายุ

10.0000

-

10.0000

-

-

-

3

1.8000

-

1.8000

-

-

-

3

11 3.2/3.3/3.4/ รพ.บ้านแพ้ว
3.5
11
3.5 รพ.บ้านแพ้ว
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ

เงินกู้
วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.26 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้าน
สุขภาพดีเหมาะสม
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 66
2) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี ไม่เกินร้อย
ละ 34
3) ประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีคา่ ดัชนีมวล
กายปกติ ร้อยละ 57
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดตามช่วงอายุที่
กาหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ (ร้อยละ 45)
6) เขตบริการสุขภาพมีแผนบริหารจัดการรองรับการ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี) (12 เขต)
7) เขตบริการสุขภาพมีแผนบริหารจัดการรองรับการ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน (12 เขต)
8) เขตบริการสุขภาพมีแผนบริหารจัดการรองรับการ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สงู อายุ (12 เขต)

235.2502

235.2502

-

-

-

-

3

11 3.2/3.3/3.4/ สป.
3.5

1.27 โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ
เพื่อรองรับผู้สงู อายุแบบบูรณาการ
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนผู้สงู อายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน
ปัญหาสุขภาพ (1,00,000 คน)
2) บุคลากรสาธารณสุขได้รับการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการเพื่อรองรับผู้สงู อายุ
แบบบูรณาการ (ร้อยละ 80)
3) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สงู อายุระยะยาว ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 80)
4) จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุเพื่อการดูแล
ระยะยาวพร้อมจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาหรับ
ผู้สงู อายุที่ตดิ เตียงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

35.2426

35.2426

-

-

-

-

3

13
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3.4 สป.

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.28 โครงการพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก (บูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)
- ตัวชี้วัด :
1) เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ทั้ง
4 ด้าน คือพัฒนาการ โภชนาการ ทันตสุขภาพ และ
วัคซีน เป็นรายบุคคล ร้อยละ 60
2) ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 70
3) อัตราตายมารดาจากสาเหตุที่ป้องกันได้ลดลงร้อย
ละ 50 จากปีที่ผา่ นมา
4) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์โลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 2
5) ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดสารไอโอดีน ลดลงร้อย
ละ 2
6) เด็ก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาธาตุเหล็กต่อเนื่อง
ครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
7) เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
8) เด็กปฐมวัยสูงดี สมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

5.2900

5.2900

-

-

-

-

3

13

3.4 สป.

1.29 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการ
ดูแลสุขภาพผู้สงู อายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)
- ตัวชี้วัด :
1) คลินิกผู้สงู อายุมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกรมการแพทย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2) ตาบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงู อายุ
ระยะยาว(LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85

18.4060

18.4060

-

-

-

-

3

13

3.4 สป.

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร
2.1 โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ
- ตัวชี้วัด : วัยทางานได้รับการป้องกันและลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผู้สงู อายุที่มีสาเหตุจาก
โรคที่เกิดจากการทางาน (50,000 คน)

89.6530

2.2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
ของประชากร
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะ
ของประชากร (4 เรื่อง : สูงอายุ ประสาท มะเร็ง
มลพิษ)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

83.6530

6.0000

-

-

-

4.7256

4.7256

-

-

-

-

4

15

3.2 กพ.

7.9354

2.9354

5.0000

-

-

-

3

13

3.3 กพ.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
2.3 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละ 55 ของประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพจิต
2) ร้อยละ 66 ของประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์

5.2300

5.2300

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

2.4 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดา้ นสุขภาพจิต
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข่าวสาร เข้าใจ เชื่อมั่น และให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ในการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

4.1974

4.1974

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

2.5 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
- ตัวชี้วัด :
1) ประชากรที่ลงทะเบียนครอบครัวอบอุ่นได้รับ
การพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ (5 ล้านครอบครัว)
๒) ประชากรวัยทางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ (ร้อยละ 35)

23.8904

23.8904

-

-

-

-

3

11,13

- 3.4 กอ.
- 3.1

2.6 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทางาน
สุขภาพดีในสถานประกอบการ
- ตัวชี้วัด :
1) ประชาชนอายุ 18 – 59 ปี มีดชั นีมวลกายที่
เหมาะสม (ร้อยละ 49)
2) ประชาชนอายุ 18 – 59 ปี มีพฤติกรรมการ
กินที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 30)

7.5679

7.5679

-

-

-

-

3

11,13

- 3.4 กอ.
- 3.1

2.7 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและสุข
ภาวะให้แก่ประชาชน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ดา้ น
สุขภาพที่เพียงพอ (88)

10.4300

10.4300

-

-

-

-

3

13

3.1 กอ.

2.8 โครงการสร้างความรอบรู้ดา้ นโรคและภัย
สุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คกุ คามสุข
ภาวะ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ
รอบรู้ดา้ นโรคและภัยสุขภาพสามารถป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสียงที่คกุ คามสุขภาวะได้ (ร้อยละ 40)

8.3400

8.3400

-

-

-

-

3

13

3.1 คร.

2.9 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 63 ของผู้บริโภค
มีความรอบรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

16.3363

16.3363

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

3) แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ
1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน (ระดับ 5)
1.2 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ
- ตัวชี้วัด:
1) มีแผนปฏิบัตกิ ารด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.
2561 – 2565 พร้อมเผยแพร่
2) ร้อยละ 40 ของจังหวัดมีการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ)
3) ร้อยละ 40 ของจังหวัดมีการฝึกซ้อมการจัดการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง)
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมภายใต้
แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

1.0000

-

5.7470
5.7470
5.7470

5.7470
5.7470
5.7470

2,977.4733
203.2611
192.1365

11.1246

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
2.10 โครงการส่งเสริม พัฒนาความรอบรู้ดา้ น
สุขภาพ (Health Literacy) ด้านโภชนาการและสุข
ภาวะที่เหมาะสมกับวัย
2) แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)
1.1 โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุก
กลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของอาเภอที่มีการบูรณา
การงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

ยุทธศาสตร์ชาติ

1.0000

-

-

-

3

13

3.1 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

-

-

3

13

3.3 กจ.

2,973.8233

3.6500

-

-

-

203.2611

-

3

13

3.5 คร.

3

13

3.1 สป.

192.1365

-

-

11.1246

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
5) ร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมฝึกฯ มีเอกสารสรุป
บทเรียนจากการฝึกซ้อมแผนตอบโต้และการบริหาร
สถานการณ์วิกฤตด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข
6) มีขั้นตอนการปฏิบัตงิ านและเครื่องมือสาหรับการ
ประสานความร่วมมือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการรับและ
ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยยึดถือ
แนวทางตามกรอบความร่วมมือของ WHO และอาเซียน
1 คู่มือ
7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีแนวทางการสื่อสาร
ความเสี่ยงตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
(International Health Regulations: IHR) ระดับ
จังหวัด ร้อยละ 60
8) ร้อยละ 50 ของเขตสุขภาพที่มีระบบข้อมูลสา
ธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยของศูนย์
ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(PHEOC)
9) ร้อยละ 90 ของจังหวัดเข้าร่วมการถอดบทเรียน
ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยและ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่มีผลกระทบทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
10) ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สาธารณ
ภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่มีผลกระทบทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ระดับส่วนกลาง ปฏิบัตงิ าน
แบบบูรณาการ 24 ชั่วโมง

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.1 โครงการผลิตภัณฑ์ดา้ นการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนผลิตภัณฑ์ดา้ นการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (36 เรื่อง)
2.2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหา
สาคัญ
- ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ
(4,102,300 ราย)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

1,699.5984
204.3502

1,695.9484
204.3502

118.8842

118.8842
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3.6500
-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
2.3 โครงการการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะ
โรคในกลุ่มโรคติดต่อสาคัญ โรคอุบัตใิ หม่และภัยสุขภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสาคัญ
โรคอุบัตใิ หม่และภัยสุขภาพ (261,000 ราย)

406.6879

406.6879

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

2.4 โครงการเร่งรัดกาจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค
และยุตปิ ัญหาเอดส์
- ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกาจัดโรคไข้
มาลาเรีย วัณโรคและยุตปิ ัญหาเอดส์ (1,330,352 ราย)

250.6527

250.6527

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

2.5 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนมาตรฐานสถานที่ทางานในการ
ป้องกันโรค อุบัตเิ หตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ (3 เรื่อง)

44.7270

44.7270

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

2.6 โครงการเร่งรัดกาจัดโรคตามพันธสัญญา
- ตัวชี้วัด : ประเทศไทยมีอุบัตกิ ารณ์เกิดโรคหัด (ไม่
เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน)
2.7 โครงการการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพ
และความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการ
สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ
จัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ (2,202 หน่วยงาน)

65.8442

65.8442

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

419.8065

419.8065

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

3

13

3.2 สป.

2.8 โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการ
ติดตามมากกว่าหรือเท่ากับ(ร้อยละ 60)
2) ร้อยละกลุ่มสงสัยความดันโลหิตสูงได้รับการ
ติดตามมากกว่าหรือเท่ากับ(ร้อยละ 60)
3) ร้อยละของจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ
80)
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70.1502

70.1502

-
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-

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

2.9 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้าดีในพื้นที่เสี่ยง (บูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับ
การตรวจคัดกรองด้วยอัลตร้าซาวด์ ร้อยละ 100
2) ร้อยละการคัดกรองพยาธิใบไม้ตบั ในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ร้อยละ 100
3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะเริ่มต้นจาก
จานวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีทุกระยะในการคัดกรองอัล
ตราซาวด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 100

114.8455

2.10 โครงการป้องกันควบคุมโรค
2.11 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
2.12 โครงการ PROTECT RISK พิชิตความเสี่ยง
และมหกรรมคุณภาพ
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ จานวนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ 4 รายการ
เชิงคุณภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย

2.0000
1.5000
0.1500
1,074.6138

รายได้หน่วยงาน

114.8455

2.0000
1.5000
0.1500

1,074.6138

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

3

13

3.2 สป.

3
3
3

13
13
13

3.5 รพ.บ้านแพ้ว
3.2 รพ.บ้านแพ้ว
3.2 รพ.บ้านแพ้ว

อื่นๆ

-

-

ยุทธศาสตร์ชาติ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

457.0455

457.0455

-

-

-

-

3

13

3.1 กว.

3.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
(SEC)
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพ 4 ชนิด
เชิงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพ 4 ชนิด
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ร้อยละ 100)

7.2100

7.2100

-

-

-

-

2

9

3.2 กว.

3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทสารสกัด
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการนวด
ไทย มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เทียบกับปีที่ผา่ น
มา (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เทียบกับปีที่ผา่ นมา )

7.0800

7.0800

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
3.4 โครงการพัฒนาระบบการกากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพกลุ่มเสี่ยง
ที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง

6.0107

6.0107

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

3.5 โครงการพัฒนาระบบยา เพื่อความมั่นคงด้าน
ยาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 25 ของมูลค่าการผลิตยามุ่งเป้า
เมื่อเทียบกับมูลค่าการนาเข้า

10.3400

10.3400

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

3.6 โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี
- ตัวชี้วัด : รายงานผลการศึกษารายงานผลการศึกษา
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารเคมี รองรับการ
ดาเนินงานของสานักงานสารเคมีแห่งชาติ ตามร่าง
พระราชบัญญัตสิ ารเคมี พ.ศ. ... (จานวน 1 ฉบับ)

1.6700

1.6700

-

-

-

-

5

18

3.4 อย.

3.7 โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety)
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละ 80 ของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัย
2) ร้อยละ 85 ของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่
ไม่ผา่ นมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการ
ดาเนินการแก้ไขและดาเนินการตามกฎหมาย

23.5666

23.5666

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

3.8 โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

2.3591

2.3591

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
3.9 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานพื้นฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละ 99.9 ของคาขออนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กาหนด
2) ร้อยละ 99.9 ของคาขออนุญาตสถาน
ประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด
3) ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4) ร้อยละ 99.5 ของฉลากมีความถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
5) ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ตรวจพบว่า
ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6) ร้อยละ 95 ของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์
สุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย
7) ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับ
การจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
8) ร้อยละ 20 ของโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ผดิ กฎหมายลดลง

190.3771

190.3771

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

3.10 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

74.0694

74.0694

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

3.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการนาผลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนาระบบการกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
(ระดับ 5)

6.0022

6.0022

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

3.12 โครงการสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้
ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา
ควบคุม กากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด และ
ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(ร้อยละ 80)

184.5811

184.5811

-

-

-

-

3

13

3.3 สบส.

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

43.5021

3.14 โครงการสนับสนุนและดาเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 92)
- ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 93)
2) ระดับความสาเร็จในการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านอาหาร อย่างน้อย 1 เรื่อง
3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบคุณภาพงาน
อาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย 1
จังหวัด
4) ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการหน่วย
เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในส่วนภูมิภาค
จานวน 12 เขตสุขภาพ

60.8000

4) แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการพัฒนาการดาเนินงานเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการตอบสนอง
ความต้องการด้านวิชาการ (Technical Support)
ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ (ระดับ 3)
1.2 โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริม
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
- ตัวชี้วัด :
1) สถานบริการการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (สุ่มประเมินผลเชิงคุณภาพ) (ร้อย
ละ ๘๐)
๒) มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ ๑๐๐)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

43.5021

60.8000

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
3.13 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาล และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานเข้าสู่สากล (ร้อยละ 5)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

-

3

13

3.3 สบส.

-

-

-

-

3

13

3.2 สป.

413.2842
413.2842
1.1000

411.2842
411.2842
1.1000

2.0000
2.0000
-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

12.3624

12.3624

-

-

-

-

5

18

3.4 กอ.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

12.2147

1.4 โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่
- ตัวชี้วัด :
1) องค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่น มีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ (ระดับ
อบต.) (ร้อยละ ๑๕)
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
คุณภาพระบบการจัดการเหตุราคาญและกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้ายการสาธารณสุข
(๗๖ แห่ง)

10.2832

1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ
น้าบริโภค ประจาปีงบประมาณ 2564
- ตัวชี้วัด : ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพน้าประปาจนผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
น้าประปาดื่มได้กรมอนามัยและมีรูปแบบการจัดการน้า
บริโภคชุมชน (200 แห่ง)

4.0282

1.6 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN &
CLEEN Hospital)
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 70
1.7 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด: มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกาจัดอย่างถูกวิธี
ร้อยละ 90
1.8 โครงการบริหารจัดการขยะ และปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ตามเกณฑ์ Green & Clean
Hospital
2. เรื่อง ด้านบริการเป็น
เลิศ

รวม
1) แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

-

-

-

-

5

18

3.4 กอ.

10.2832

-

-

-

-

5

18

3.4 กอ.

4.0282

-

-

-

-

5

18

3.4 กอ.

330.1254

330.1254

-

-

-

-

3

13

3.2 สป.

41.1703

41.1703

-

-

-

-

5

18

3.4 สป.

2.0000

-

-

-

5

11

3.1 รพ.บ้านแพ้ว

2,392.6780

-

-

-

-

-

-

2.0000

12.2147

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

1.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสุขภาวะที่ดี
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมี
ความมีความรู้ในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม (60)
2) จานวนชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวัง เตือนภัย
และดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (23)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

20,161.7123

17,769.0343

967.8769
957.8769

967.8769
957.8769
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.1 โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทย
สุขภาพดี
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้รับ
การอบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต และ
ให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP sure
จานวน 6,646 แห่ง
เชิงคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้รับการ
อบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตและให้บริการ
ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP sure จานวน
6,646 แห่ง เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100

5.0000

5.0000

-

-

-

-

3

13

3.1 กว.

1.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และ
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (ร้อยละ
33)
2) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่ารอยละ 85 สะสม)

952.8769

952.8769

-

-

-

-

3

13

3.2 สป.

-

-

-

-

-

-

-

-

3

13

3.1 กว.

3

13

3.3 รพ.บ้านแพ้ว

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
และ อสม.
2.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
และ อสม.
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ จานวน อสม. ที่พัฒนาเป็น อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนทั่วประเทศ 25,000
คน
เชิงคุณภาพ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนทั่ว
ประเทศ 25,000 คน ที่พัฒนาแล้วเป็นไปตาม WI
ของระบบ ISO9001 ร้อยละ 100

10.0000

2) แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
1.3 โครงการการดูแลผู้ป่วย NCDs

17,174.5924

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

10.0000

10.0000
10.0000

14,781.9144

2,392.6780

-

-

-

2.0000

-

2.0000

-

-

-

2.0000

-

2.0000

-

-

-
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

103.3412

103.3412

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติ
ใหม่ และโรคอุบัติซ้า

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

-

2.1 โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนตัวชี้วัดการดาเนินงานตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4
ขึ้นไป (44 ตัวชี้วัด)
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนหรือนานาชาติมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับนานาชาติกรม
ควบคุมโรค (ร้อยละ 100)

38.6003

38.6003

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการ
พัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.
2548 (International Health Regulations Joint
External Evaluation Tool : IHR – JEE) (40 แห่ง)
2) จานวนจังหวัดชายแดนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
(International Health Regulations Joint External
Evaluation Tool : IHR – JEE) (21 แห่ง)

64.7409

64.7409

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

-

-

-

-

3. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

5.9500

3.1 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุล
ชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ ห้องปฏิบัตกิ ารเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวน 99 แห่ง
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัตกิ ารเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวน 99 แห่ง เป็นไปตามมาตรฐานสากลร้อยละ 100

5.0000

5.0000

-

-

-

-

3

13

3.1 กว.

3.2 โครงการพัฒนาระบบยา เพื่อความมั่นคงด้าน
ยาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัด : Road map ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
(จานวน 1 ฉบับ)

0.9500

0.9500

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

125.1283

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

5.9500

66.1283

59.0000
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว
- ตัวชี้วัด : ความสาเร็จการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ
และการบริการของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ
กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย
(ร้อยละ 95)

3.4347

3.4347

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

4.2 โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัด
ไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญ
ของชาวพุทธ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จการแลกเปลี่ยนงาน
วิชาการและการบริการของโครงการที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ (ร้อยละ 95)

5.4033

5.4033

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

4.3 โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง
บริการสุขภาพในอาเซียน (งบดาเนินงาน)
- ตัวชี้วัด : ความสาเร็จของการแลกเปลี่ยนงาน
วิชาการและการบริการด้านการแพทย์ของโครงการ
สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน
อาเซียน (ร้อยละ 95)

17.5551

17.5551

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

4.4 โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง
บริการสุขภาพในอาเซียน (งบรายจ่ายอื่น)
- ตัวชี้วัด : ความสาเร็จการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ
และการบริการด้านการแพทย์ของโครงการ
สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน
อาเซียน (ร้อยละ 95)

12.5787

12.5787

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

4.5 โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย
- ตัวชี้วัด : ความสาเร็จการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ
และการบริการของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ
กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย
(ร้อยละ 95)

6.2295

6.2295

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

4.6 โครงการการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์เพื่อการบาบัดรักษาและรองรับการแพร่
ระบาดของโรคอุบัตใิ หม่อุบัตซิ ้า
- ตัวชี้วัด :
1) ระดับความสาเร็จของการตอบสนองความ
ต้องการด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อ
เครือข่ายเขตสุขภาพ (ระดับ 3)
2) จานวนโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)

15.9270

15.9270

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

รายได้หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
50.0000

-

4.8 โครงการพัฒนาระบบสุชภาพด้าน "พัฒนา
เครือข่ายวิชาการ (รคผิวหนัง ผู้พิการ ผู้สงู อายุ
พยาธิ CoE)"
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการตอบสนอง
ความต้องการด้านวิชาการ (Technical Support)
ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ (ระดับ 3)

5.0000

5.0000

4.9 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพระเบียง
เศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการตอบสนอง
ความต้องการด้านวิชาการ (Technical Support)
ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ (ระดับ 3)

9.0000

-

101.3671

101.3671

5. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

50.0000

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
4.7 โครงการการกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการตอบสนอง
ความต้องการด้านวิชาการ (Technical Support)
ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ (ระดับ 3)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

9.0000

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

-

-

-

-

5.1 โครงการการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรเพื่อสังคมผู้สงู อายุ
- ตัวชี้วัด : จานวนชมรมผู้สงู อายุที่ใช้แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผน
ไทยฯ (878 อาเภอ)

1.8138

1.8138

-

-

-

-

3

11

3.5 พท.

5.2 โครงการยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานได้รับการพัฒนาให้มีความเป็น
เลืศด้านบริการ (Service Excellence) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

0.1800

0.1800

-

-

-

-

3

13

3.3 พท.

5.3 โครงการคุ้มครอง อนุรักษ์ และวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการ
ประกาศคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าและนาไป
พัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์
2) จานวนหมอพื้นบ้านได้รับการรับรองตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรอง
หมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562

0.7552

0.7552

2

5

3.1 พท.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
5.4 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งชาติเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน (CCGN-DTAM)
- ตัวชี้วัด: จานวนชุมชนที่นาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานไปใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย (76 แห่ง)

0.3900

0.3900

-

-

-

-

3

13

3.2 พท.

5.5 โครงการสร้างความรอบรู้และลดความ
เหลื่อมล้าด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการ
สื่อสารความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะด้วยการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง (5,000 ราย)
2) จานวนประชาชนมีความรอบรู้ดา้ นการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
(115,000 ราย)

0.2280

0.2280

-

-

-

-

3

13

3.1 พท.

5.6 งบอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดมหกรรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
ระดับภาค และมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
- ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนที่ได้รับการสร้างความ
รอบรู้ดา้ นสุขภาพจากการจัดกิจกรรม (500,000
คน/ปี)

16.5000

16.5000

-

-

-

-

3

13

3.1 พท.

5.7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยฯ
(ร้อยละ 20.5)
2) มูลค่าการสั่งจ่ายยาสมุนไพรในสถานบริการ
สุขภาพเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)

0.5475

0.5475

-

-

-

-

3

13

3.3 พท.

5.8 โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยใน
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว)
- ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ที่
ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
(76 แห่ง)

2.2169

2.2169

-

-

-

-

3

13

3.4 พท.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
5.9 โครงการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขให้
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
- ตัวชี้วัด : จานวนสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
การยกระดับให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(2 แห่ง : สกลนคร, ตรัง)

60.3800

60.3800

-

-

-

-

3

13

3.1 พท.

5.10 โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง
- ตัวชี้วัด : ห้องปฏิบัตกิ ารสถาบันวิจัยการแพทย์
แผนไทยได้รับการรับรองคุณภาพ

0.1920

0.1920

-

-

-

-

2

23

3.2 พท.

5.11 โครงการแผนงานวิจัยที่ดาเนินการขอผ่าน
กองทุนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- ตัวชี้วัด : จานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่
นาไปใช้ในระบบสุขภาพและเศรษฐกิจ

15.5500

15.5500

-

-

-

-

2

23

3.1/3.2 พท.

2.6137

2.6137

-

-

-

-

1

2

3.4 พท.

5.12 โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานเพื่อสร้าง
บทบาทเชิงรุกในเวทีตา่ งประเทศ
6. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช
6.1 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤติสขุ ภาพจิต
ของประเทศไทย
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาด้านจิตใจตาม
มาตรฐานกรมสุขภาพจิต

78.7525

78.7525

-

-

-

-

8.5932

8.5932

-

-

-

-

3

11

3.1 กจ.

6.2 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 96 ของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ไม่ก่อความ
รุนแรงซ้าภายใน 1 ปี

6.1460

6.1460

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
จิตเภท
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 81 ของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน

9.3894

9.3894

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.4 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบ
วงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 ที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจิตเวช
ทั่วไป ที่ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรตามกลไกของ
กฎหมาย

3.5370

3.5370

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
6.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว
ตายในคนไทย
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี

6.0410

6.0410

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 71 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน

7.2349

7.2349

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.7 โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของผู้ประสบภาวะวิกฤต
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลเยียวยาตามเกณฑ์ที่
กาหนด

4.9160

4.9160

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.8 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 ของรพศ./รพท. ระดับ A
และ S มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน

7.3720

7.3720

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.9 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทา
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 94 ของคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมที่ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น6.10 โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต

3.9932

3.9932

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

2.0065

2.0065

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.11 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิต
เวชเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึ้น

7.1500

7.1500

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

6.12 โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ( ร้อยละ 3 )
6.13 โครงการราชฑัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางาน
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจาทั่ว
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและยั่งยืน

10.4243

10.4243

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

1.9490

1.9490

-

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

ปีงบประมาณ 2564
- ตัวชี้วัด : มีรายงานรายไตรมาสของสถานการณ์
และแนวโน้มทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิต
เวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สาคัญจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
7. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด
7.1 โครงการผู้เสพ ผู้ตดิ ยาเสพติดได้รับการบาบัด
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนผู้ป่วยยาเสพติดได้รับบริการด้าน
การแพทย์ระดับตติยภูมิ (จานวน 13,300 คน)
2) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
(ร้อยละ 55)
3) ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับบริการ
ด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ร้อยละ 80)
4) จานวนองค์ความรู้ที่ศกึ ษาและถ่ายทอด (10
7.2 โครงการบริการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ
สารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน
(Unit Cost สารเสพติด และงบลงทุน)
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนผู้ป่วยสารเสพติด สุรา บุหรี่ที่ได้รับ
บริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ (6,500 คน)
2) ความพึงพอใจของผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับ
บริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ร้อยละ 80)

1,168.4486

1,168.4486

-

-

-

-

259.5606

259.5606

-

-

-

-

1

1

3.2 กพ.

220.0109

220.0109

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

7.3 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติด
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อนาไปใช้ป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 95,000 ตัวอย่าง
เชิงคุณภาพ การบริการตรวจพิสจู น์ทางห้องปฏิบัตกิ าร
ด้านยาเสพติดเป็นไปตามาตรฐานสากล (ร้อยละ 100)

107.7986

-

-

-

-

1

1

3.2 กว.

7.4 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา
สุขภาพจิตได้รับการบาบัดรักษา (6,000 คน)

97.1768

-

-

-

-

1

1

3.2 กจ.

7.5 โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้ง
ต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 98 ของผู้เดินทาง/ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพ
ติดปฏิบัตไิ ด้เป็นไปตามกฎหมาย

23.8908

-

-

-

-

1

1

3.2 อย.

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

1.5906

7.7 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด
แบบบูรณาการ
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการรักษา
และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention
Rate)
2) จานวนกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
3) จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนการบูรณาการ
บาบัดรักษา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานระดับกรม/กองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดของประเทศ
4) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่บาบัดรักษาฟื้นฟูใน
ระบบสมัครใจสถานพยาบาลสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาโดยชุมชนมีสว่ นร่วม

458.4203

8. โครงการกัญชาทางการแพทย์
8.1 โครงการกัญชาทางการแพทย์
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ จานวนมาตรฐานหรือตารายาจากกัญชา 6
เรื่อง
เชิงคุณภาพ มาตรฐานหรือตารายาจากกัญชา 6 เรื่อง
ที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
8.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา กัญชง
กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนจังหวัดที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยให้แก่ประชาชน (76 จังหวัด)
2) จานวนตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมที่
ให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน (20 ตารับ)
3) มูลค่าผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจากกัญชงที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการตลาดไม่น้อยกว่า 30 รายการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

1.5906

-

458.4203

-

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

1

1

3.2 สบส.
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3.2 สป.

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
7.6 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแล
ติดตามต่อเนื่องโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน (ร้อยละ
50)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

-

-

116.7448
15.6225

116.7448
15.6225

-

-

-

-

3

13

3.1 กว.

63.7493

63.7493

-

-

-

-

3

13

3.3 พท.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
8.3 โครงการสร้างศักยภาพและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการทางการแพทย์ไทยสู่
สากล : หนุนเสริมการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จากพืชเศรษฐกิจใหม่ “Hemp หรือ กัญชง (ขอรับ
การสนับสนุนจากงบ OTOP สานักนายกรัฐมนตรี)

36.1221

36.1221

-

-

-

-

2

4

3.2 พท.

8.4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง
ด้านกัญชาทางการแพทย์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน และสร้างความปลอดภัยของสังคม
- ตัวชี้วัด : ประเมินผลมาตรการสาคัญในการลดความ
เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยหรือประชาชนใน
สังคม (อย่างน้อย 1 มาตรการ)

1.2509

1.2509

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan)
9.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาทางการแพทย์
วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนด้านการบูรณาการโครงการด้านสุขภาพ
(10 ด้าน)
2) ระดับความสาเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

15,472.8599

13,141.1819

33.7950

33.7950

9.2 งบลงทุนแผนงานพื้นฐาน
9.3 งบลงทุนแผนงานยุทธศาสตร์
9.4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ
ตาม Service Plan
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด (รพศ. รพท.) ผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100)
2) ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด (รพช.) ผ่านการรับรองคุณภาพ HA
ขั้น 3 (ร้อยละ 90)
3) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่
เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลหลังการรักษาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ (ร้อยละ 12)
4) ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เสียชีวิต
ภายในโรงพยาบาลหลังการรักษา ไม่เกิน (ร้อยละ 14)
5) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding
Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 85)
6) ร้อยละการส่งผู้ป่วยออกนอกเขตบริการลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผา่ นมา (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10)

3,000.5048
2,422.4002
9,907.1141

668.8268
2,422.4002
9,907.1141
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2,331.6780

-

-

กพ.

2,331.6780
-
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กพ.
กพ.
3.3 สป.

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9.5 โครงการให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
- ตัวชี้วัด:
1) ความพึงพอใจผู้รับบริการ (ค่าเป้าหมาย มากกว่า
ร้อยละ 70)
2) จานวนศพที่ได้รับการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย
โดยบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้รับการร้องขอ (ร้อย
ละ 100)

73.5766

73.5766

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

9.6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพชาวต่างชาติ
- ตัวชี้วัด: จานวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีศนู ย์
ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการ
สาธารณสุข (76 จังหวัด)

26.0546

26.0546

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

9.7 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการ
จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- ตัวชี้วัด: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชนมีการจัดบริการรูปแบบพิเศษตาม
เกณฑ์ที่กาหนด (10 แห่ง)

9.4146

9.4146

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

3

13

3.3 สพฉ.

3) แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

102.2345

102.2345

-

-

-

-

1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

102.2345

102.2345

-

-

-

-

93.8618

93.8618

-

-

-

-

1.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(สถาบัน)
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ร้อยละ ๒6)
เชิงคุณภาพ : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
(ร้อยละ ๙๙.๗3)
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละของศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในระดับเขตและ
ระดับจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 70)
2) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาล
และตลอดทั้งปี (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีรายงานข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์)
3) ร้อยละ 90 ของจังหวัดมีการใช้คู่มือกาหนด
มาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัตงิ านเพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยให้ปลอดภัย (พื้นที่ 76 จังหวัด)
4) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผา่ นเกณฑ์ ER คุณภาพ
ร้อยละ 100
5) ลดการส่งต่อ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
6) ประชาชนเข้าถึงการรับบริการได้ทันเวลา ร้อยละ
70

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน
8.3727

รายได้หน่วยงาน

8.3727

-

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

-

-

1,575.8340

1,575.8340

-

-

-

-

1,575.8340

1,575.8340

-

-

-

-

168

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

3

13

อื่นๆ

7) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลง
ร้อยละ 60
8) ไม่พบอุบัตกิ ารณ์การเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล (ทั้งใน ER
และ Admit) ร้อยละ 80
9) ร้อยละสถานบริการที่สามารถติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและการออกให้การช่วยเหลือได้
สาเร็จภายในเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
10) ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อรองรับการบาดเจ็บที่รุนแรงจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบและภัยฉุกเฉินต่างๆ ร้อยละ 80
11) หน่วยบริการมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
12) ลดอัตราการตายจากการส่งต่อผู้ป่วย (Referal
System) ทุกจังหวัดในภาคใต้ ร้อยละ 5
13) หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออก
มีระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด 8 แห่ง

4) แผนงานการพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
1. โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3.4 สป.

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

5.0000

5.0000

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.1 โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และพื้นที่เฉพาะ
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเทพ
รัตน์ราชานุกูล ได้รับการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัตกิ าร
ทางการแพทย์และทางรังสีวินิจฉัยจานวน 36 แห่ง
เชิงคุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเทพ
รัตน์ราชานุกูล ได้รับการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัตกิ าร
ทางการแพทย์และทางรังสีวินิจฉัยจานวน 36 แห่ง
เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH
standard) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) และ/
หรือมาตรฐาน ISO 15189:2012 ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

-

3

13

3.1 กว.

1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการป้องกันการ
ติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)

100.0000

100.0000

-

-

-

-

1

1

3.2 กจ.

1.3 โครงการพัฒนาสุขภาพราษฎรชาวไทยภูเขา ใน
พื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน (พมพ.) อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงตาม“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขต
กองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564)”
- ตัวชี้วัด :
1) ครอบครัวในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยาม
ชายแดนจังหวัดแม่ฮองสอน เชียงใหม่ ตาก มีการใช้
คู่มือครอบครัวต้นแบบ "เลี้ยงลูกตามคาสอนพ่อ
คุณธรรม 8 ประการของหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
(ร้อยละ 80)
๒) เด็กอายุ 3 - 5 ปีในพื้นที่เป้าหมายมีพัฒนาการ
สมวัย (ร้อยละ 85)
๓) เด็กอายุ 3 - 5 ปี นักเรียนในพื้นที่เป้าหมายสูง
ดีสมส่วน (ร้อยละ 57)

2.4100

2.4100

-

-

-

-

3

11

3.2 กอ.
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.4 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ
2564 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ( 30)
2) จานวนเด็ก เยาวชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (3,000 คน)

6.2015

6.2015

-

-

-

-

3

11

3.3 กอ.

1.5 โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนใน
พื้นที่ศนู ย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละเด็กวัยเรียนในพื้นที่ศนู ย์ภูฟ้าพัฒนามี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (30)
2) จานวนเด็ก ประชาชน และภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ศนู ย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (1,000คน)

0.8135

0.8135

-

-

-

-

3

11

3.3 กอ.

1.6 โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง ปี
2564
- ตัวชี้วัด :
๑) พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
และเด็กวัยเรียน (ร้อยละ ๑๐๐)
๒) ทราบสถานการณ์พัฒนาการ ภาวะโภชนาการ
ภาวะโลหิตจาง เด็กปฐมวัย (๑ เรื่อง)

1.7701

1.7701

-

-

-

-

3

11

3.2/3.3 กอ.

1.7 โครงการควบควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน ปี 2564
- ตัวชี้วัด :
๑) ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
ในระดับครัวเรือน 20-40 ppm (ร้อยละ๙๐)
๒) ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ไม่
ต่ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร (ร้อยละ๕๐)

6.0583

6.0583

-

-

-

-

3

11

3.2 กอ.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
11

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของสตรีอายุ 30-70 ปี มีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ (80)

3.0416

3.0416

-

-

-

-

3

1.9 โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีกลไกทาง
กฎหมายในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (10 จังหวัด)
2) จานวน อปท.ที่มีระบบบริการคุณภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการเหตุราคาญ หรือการจัดการ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (10 แห่ง)
๓) ร้อยละของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ในการ
ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ และมี
ความรู้การใช้กฎหมายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยประกาศ (๘๐)

9.5599

9.5599

-

-

-

-

2

1.10 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่
โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของจานวนนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับบริการน้าที่สะอาด (80)
2) ร้อยละของเรือนจา ทัณฑสถาน และสถานที่กักขัง
ที่มีกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
แนวทางที่กาหนด (๔๕)

2.2917

2.2917

-

-

-

-

5

18

3.4 กอ.

1.11 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
- ตัวชี้วัด :
1) ผู้ตอ้ งขังมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 30
2) เรือนจาต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (24 แห่ง)

2.7040

2.7040

-

-

-

-

3

11

3.3/3.4/3.5 กอ.

1.12 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตาม
แนวทางพระราชดาริและเฉลิมพระเกียรติ
- ตัวชี้วัด : จานวนอาเภอเสี่ยงที่ดาเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน
(440 อาเภอ)

86.9714

86.9714

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

1.13 โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยง
แพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ
- ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนป็นดิจิทัล
ได้ตามมาตรฐาน (10 กระบวนงาน)

22.0000

22.0000

-

-

-

-

2

7

3.1 คร.
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3.4/3.5 กอ.

9 3.1/.3.2/3.3 กอ.

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.14 โครงการพัฒนาการดาเนินงานการเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC
Personal Health Record) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (1 ระบบ)

8.7387

8.7387

-

-

-

-

2

9

3.1 คร.

1.15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
โรคอุบัตใิ หม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
(International Health Regulations Joint External
Evaluation Tool : IHR – JEE) (27 แห่ง)
2) จานวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะการปฏิบัตติ ามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International
Health Regulations Joint External Evaluation
Tool : IHR – JEE) (10 จังหวัด)

20.7027

20.7027

-

-

-

-

2

9

3.3 คร.

1.16 โครงการพระราชดาริและเฉลิมพระเกียรติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่
ให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ (ร้อยละ 10)

13.9649

13.9649

-

-

-

-

3

13

3.1 สบส.

3

13

3.4 สป.

1.17 โครงการพระราชดาริและเฉลิมพระเกียรติ
- ตัวชี้วัด:
1) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละ 80
2) ระดับความสาเร็จในการออกตรวจเยี่ยมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
3) ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการประชุม
วิชาการนานาชาติประจาปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
(ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)
4) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (70 แห่ง)
5) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green and Clean ระดับดีมาก
(50 แห่ง)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

732.9367

732.9367

-
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่
ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สงู และพื้นที่เกาะ
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วย
บริการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพ
สาหรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ (7
จังหวัด)

17.9767

17.9767

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

1.19 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
และการค้ามนุษย์
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละแรงงานต่างด้าวและผู้ตดิ ตามตระหนักรู้
ความสาคัญของการมีประกันสุขภาพ (ร้อยละ 65)
2) แรงงานต่างด้าวและผู้ตดิ ตามมีหลักประกันสุขภาพ
(ร้อยละ 92)

5.7001

5.7001

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

1.20 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัด:
1) รพ.สต. ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ตาบล มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน (จานวน 37 แห่ง)
2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ดีขึ้นและได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐอย่าง
ครบถ้วนและทั่วถึง (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

41.3207

41.3207

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

1.21 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณา
การ
- ตัวชี้วัด: สถานบริการสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ร้อยละ 100 (เป้าหมาย
โรงพยาบาลนครพนม)

181.5792

181.5792

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

1.22 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกแบบบูรณาการ
- ตัวชี้วัด:
1) ศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แห่ง (จังหวัดละ 1
แห่ง)
2) โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น
โรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง จานวน 3 แห่ง
3) มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ
ทางานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 3 จังหวัด
4) พัฒนาศูนย์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตาม
มาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 ศูนย์
5) โรงพยาบาลได้รับการพัฒนา ( 5 แห่ง)

229.2883

229.2883

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
- ตัวชี้วัด: หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมายมี
ระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด (ค่าเป้าหมาย 3 แห่ง)

14.9700

14.9700

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

1.24 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสาคัญของ
จังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ตัวชี้วัด: หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก มีระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข
ฉุกเฉินได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด 5 แห่ง

59.8340

59.8340

-

-

-

-

3

13

3.3 สป.

2

5

3.6 กอ.

2

3

3.2 พท.

5) แผนงานอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย

341.1745

341.1745

-

-

-

-

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์

341.1745

341.1745

-

-

-

-

9.2444

-

-

-

-

1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว
- ตัวชี้วัด :
1) สถานประกอบการ ประเภทสถานที่จาหน่าย
อาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
มาตฐาน ให้มีคณ
ุ ภาพ เป็นไปตามมาตรฐานด้านการ
สุขาภิบาลอาหารและน้า (76 จังหวัด)
๒) จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราว (โรงแรม รีสอร์ท) และการ
จัดการส้วมสาธารณะในสถานบริการน้ามันในพื้นที่
ท่องเที่ยว ให้มีคณ
ุ ภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตาม
มาตรฐาน (๒๔ จังหวัด)
1.2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบ
ครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนจังหวัดเป้ามหายที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเมืองสมุนไพร (14
จังหวัด)
2) จานวนข้อกาหนดมาตรฐานตารับยาแผนไทย
(5 ตารับ)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

9.2444

19.7361

19.7361
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

3.7561

1.4 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทยในเมืองท่องเที่ยวรอง
และเมืองสมุนไพรครบวงจร
- ตัวชี้วัด :
1) มูลค่าการให้บริการนวดไทย การแพทย์แผนไทย
มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
2) ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเมือง
สมุนไพรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)

3.6703

1.5 โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของคาขอผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
นวัตกรรมที่ผา่ นการให้คาปรึกษาได้รับการอนุญาต

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

-

-

-

-

2

3

3.3 พท.

3.6703

-

-

-

-

2

5

3.3 พท.

19.8618

19.8618

-

-

-

-

2

4

3.2 อย.

3.4505

3.4505

-

-

-

-

2

5

3.3 สบส.

1.7 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก
- ตัวชี้วัด:
1) เมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal city) พื้นที่ภาค
ตะวันออกได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด 1 แห่ง
2) หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออก มี
ระบบบริการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด 8 แห่ง

34.1418

34.1418

-

-

-

-

2

5

3.3 สป.

1.8 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีเส้นทาง
ท่องเที่ยวสายสุขภาพปราจีนบุรี
- ตัวชี้วัด: หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก มีระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข
ฉุกเฉินได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด 1 แห่ง

18.8200

18.8200

-

-

-

-

2

5

3.3 สป.

1.6 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์
- ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว
(ร้อยละ 5)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

3.7561

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

1.3 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้พระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพ (2,800 ราย)
2) มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมวลรวมภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)

ยุทธศาสตร์ชาติ
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

1.9 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริม
ธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
- ตัวชี้วัด:
1) ลดอัตราการตายจากการส่งต่อผู้ป่วย (Referal
System) ทุกจังหวัดในภาคใต้ ร้อยละ 6
2) จังหวัดเครือข่ายมีอาคารให้บริการด้านแพทย์แผน
ไทย อาคารผู้ป่วยพิเศษสาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
และทุตยิ ภูมิที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่าง
น้อย 1 แห่ง
3. เรื่อง ด้านบุคลากรเป็น
เลิศ

รวม

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

รายได้หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
228.4935

228.4935

-

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

2

5

3.3 สป.

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

-

-

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,323.7373

3,270.7630

44.9743

-

-

8.0000

3,323.7373

3,270.7630

44.9743

-

-

8.0000

3,320.3582

3,267.3839

44.9743

-

-

8.0000

10.2856

10.2856

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

1.2 โครงการการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง
(เงินอุดหนุน)
- ตัวชี้วัด :
1) แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้อยละ 90)
2) จานวนองค์ความรู้ที่ได้ศกึ ษาและถ่ายทอด

49.1700

49.1700

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการ
องค์กรด้านการแพทย์
- ตัวชี้วัด : จานวนองค์ความรู้ที่ศกึ ษาและถ่ายทอด
(40 เรื่อง)

32.7195

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

23.9205

23.9205

-

-

-

-

3

13

3.5 คร.

0.5450

0.5450

-

-

-

-

3

13

3.4 พท.

1) แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน
ด้านสุขภาพ
1. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
สู่ความเป็นมืออาชีพ
1.1 โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)
- ตัวชี้วัด :ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร
กรมการแพทย์

1.4 โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใน
ต่างประเทศโดยทุนอุดหนุน (8 คน)
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุข
- ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย
(1,500 คน)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

32.7195
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แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

1.8 โครงการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
สาธารณสุขและสหเวชศาสตร์
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาบุคลากร
สาขาพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ (จานวน
5,300 คน)

8.0000

4.9548

-

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย และส่งเสริม
มาตรฐานการวิจัย
- ตัวชี้วัด :
1) นักวิจัยใหม่ระดับพื้นที่มีสว่ นร่วมในงานวิจัย
ของ สวรส. ต่อนักวิจัยใหม่ทั้งหมด เพิ่มขึ้น ร้อยละ
10
2) มีโรงพยาบาลรองรับการวิจัยในมนุษย์
(เฉพาะที่ใช้กับระบบบริการสุขภาพ) ภายใต้
มาตรฐานจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ขององค์การ
อนามัยโลก 100 แห่ง)
1.7 แผนพัฒนาการบริการ สร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

8.0000

2

23

4.9548

-

-

-

2

4

3.5 สวรส.

3.3 องค์การเภสัชกรรม

892.6946

892.6946

-

-

-

-

3

13

3.4 สบช.

1.9 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้าน
สุขภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาผู้ช่วย
พยาบาล (จานวน 2,000 คน)

45.0000

45.0000

-

-

-

-

3

13

3.4 สบช.

1.10 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของสถาบันพระบรมราชชนก
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ (จานวน 1,500 คน)

14.3839

14.3839

-

-

-

-

3

13

3.4 สบช.

1.11 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท/เอก ในและต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (จานวน 12
ทุน)

75.1500

75.1500

-

-

-

-

3

13

3.4 สบช.

1.12 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
- ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ตามหลักสูตรที่
กาหนด)
1.13 โครงการจัดการเรียนการสอนสาหรับการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
- ตัวชี้วัด:
1) จานวนนักศึกษาใหม่ 1,139 คน
2) จานวนนักศึกษาปัจจุบัน 5,321 คน
3) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 979 คน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

19.1940

19.1940

-

-

-

-

3

13

3.4 สป.

2,033.4335

2,033.4335

-

-

-

-

3

13

3.4 สป.
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แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.14 โครงการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์สาหรับการ
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร ร้อยละ 85

17.3592

17.3592

-

-

-

-

3

13

3.4 สป.

1.15 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพเพื่อรองรับระบบบริการ
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 90)
2) บุคลากรสาธารณสุขได้รับการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการ (ร้อยละ 80)
3) ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์
(ระดับ 3)

86.2476

86.2476

-

-

-

-

3

13

3.4 สป.

1.16 โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ดาเนินงานเป็นสถาบันหลักร่วมผลิตแพทย์

0.1000

-

1.17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทั้งภายในนอกองค์กร

5.0000

-

1.18 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาด
แคลน

1.8000

-

1.19 โครงการส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษ

0.4000

-

3.3791

3.3791

2. โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
- ตัวชี้วัด: จานวนเขตบริการสุขภาพมีแผนในการ
พัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (service plan) (12 แห่ง)

3.3791

0.1000

5.0000
1.8000
0.4000
-

3.3791

-

-

-

-

3

12

3.1 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

-

3

20

3.5 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

-

3

12

3.5 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

-

3

20

3.5 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

3

13

3.4 สป.

6

21

3.1 กอ.

-

-

-

รวม

5,541.2162

3,501.4781

1,039.7381

-

-

1) แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ
1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
1.1 โครงการยกระดับการดาเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกรมอนามัย (ITA) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90)

1,271.7180

852.6105

419.1075

-

-

-

-

-

-

4. เรื่อง ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

11.5194
1.1220

11.5194
1.1220

-
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แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

0.6955

1.3 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ร้อยละ 92)

9.7019

9.7019

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
2.1 งบลงทุนเพื่อสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1,260.1986
8.4587

841.0911
8.4587

2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพ
และองค์กรคุณธรรม
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให
เป็นดิจิทัล (1 กระบวนการ)
2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้ยละ 90)
3) จานวนร่างกฎหมาย ระเบียบ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร (8 ฉบับ)

0.8716

0.8716

28.3549

28.3549

2.3 โครงการจัดทาข้อเสนอและพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพ
- ตัวชี้วัด: จานวนยุทธศาสตร์หรือแผนด้านสุขภาพที่
ได้รับความเห็นชอบและนาไปสู่การปฏิบัติ (3 เรื่อง)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

0.6955

-

-
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-

-

-

-

-

-

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

6

21

3.1 สบส.

6

21

3.1 สป.

6

20

3.4 พท.

6

20

3.1 พท.

6

20

3.4 สป.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ
-

419.1075
-

-

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

1.2 โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ร้อยละ 90)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

749.8833

749.8833

2.5 โครงการตรวจ กากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัด:
1) ระดับความสาเร็จของการกากับติดตามและ
ประเมินผลตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ
กระทรวงสาธารณสุข (ค่าเป้าหมายระดับ 5)
2) ข้อเสนอการทบทวนภารกิจโครงสร้างของกระทรวง
สาธารณสุข (๑ เรื่อง)
๓) ระดับความสาเร็จการดาเนินการปฏิรูปการปรับ
บทบาทและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข (๕
ขั้นตอน)
๔) จานวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
(๑ แผนงาน)
๕) ระดับความสาเร็จการดาเนินการประเมินผู้บริหาร
องค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระดับ ๕,
จานวน ๑ ครั้ง)

23.9076

23.9076

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

-
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แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

6

20

3.2 สป.

6

20

3.4 สป.

อื่นๆ
ในประเทศ

2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านสุขภาพ
- ตัวชี้วัด:
1) มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน (กรม
วิชาการ/สป.ส่วนกลาง ร้อยละ 15
, รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง, รพช./
สสอ. ร้อยละ 15)
2) ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ (ร้อยละ 100)
3) ร้อยละของการใช้จ่ายของรายการค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสาธารณสุข ในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ 100)
4) ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)
5) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
(ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)
6) ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนองค์การใน
ประเทศและต่างประเทศ (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)
7) ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุข (ระดับ
5)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

อื่นๆ
ในประเทศ

๖) ระดับความสาเร็จการดาเนินโครงการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัตริ าชการผู้บริหารของกระทรวง
สาธารณสุข (Performance Agreement:PA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ 5, จานวน 65 คน)
๗) ระดับความสาเร็จการดาเนิน โครงการจัดทาคา
รับรองและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.
กพร.สป. (ระดับ 5, จานวน 23 หน่วยงาน)
๘) ระดับความสาเร็จการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะทางานติดตามและประเมินผลคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อย่างมืออาชีพ (1 วัน) (ระดับ 5, จานวน 1
ครั้ง/80 คน)
๙) ระดับความสาเร็จการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ (ระดับ 5,
จานวน 2 เครือข่าย 1) เครือข่ายระดับกระทรวง 2)
เครือข่ายระดับกรม/สป.)
๑๐) ระดับความสาเร็จการดาเนินโครงการจัดทา
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ กสธ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ 5, จานวน 3 รายงาน
ระดับกระทรวง/กรม สป./หน่วยงานใน สป.)
๑๑) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัด
สป. ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 95)
๑๒) ร้อยละของทีมผู้ตรวจประเมิน PMQA (Internal
Auditor) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ร้อย
ละ 90)
๑๓) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลและแนงทาง
การสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.
2564 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
๑๔) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. มีการ
ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 85)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ
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ต่างประเทศ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
2.6 โครงการประเมินระบบงานและการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
4 แห่ง
2) จานวนสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ชุมชนที่ได้รับการรับรองเครือข่ายสุขภาพระดับ
อาเภอ (District Health System
Accreditation-DHSA) 40 แห่ง
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
สถานพยาบาลมาตรฐาน HA ร้อยละ 80

55.9365

3.3687

52.5678

-

-

-

3

13

3.3 สรพ.

2.7 โครงการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาล
ด้วยข้อมูลคุณภาพ
- ตัวชี้วัด :
1) จานวนสถานพยาบาลที่ผา่ นการรับรอง
มาตรฐาน HA ใช้ Quality Measurement เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับ จานวน 450
2) จานวนข้อเสนอแนะจากกระบวนการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับการ
นาเสนอเป็นประเด็นขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 1 ชิ้น

23.3363

19.2963

4.0400

-

-

-

3

13

3.3 สรพ.

2.8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและ
ความปลอดภัย
- ตัวชี้วัด : จานวนสถานพยาบาลที่มีการพัฒนา
และเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
HA สถานพยาบาลรัฐ ไม่น้อยกว่า 790 แห่ง
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 125 แห่ง

3.5704

0.5000

3.0704

-

-

-

3

13

3.3 สรพ.

2.9 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาคด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด :
1) มีการจัดประชุม World Patient Safety
Day & Patient and Personal Safety (2P
safety)
2) ร้อยละบุคลากรด้านสุขภาพที่ผา่ นการอบรม
จากสถาบันมีความรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
ร้อยละ 75
3) จานวนองค์ความรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมของสถานพยาบาลที่ได้รับการเผยแพร่
300 เรื่อง
4) มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลระดับประเทศ 1 ครั้ง

36.3318

-

-

-

-

3

13

3.3 สรพ.

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

36.3318
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
2.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร
- ตัวชี้วัด :
1) คะแนน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) จานวนนวัตกรรมที่สนับสนุนงานขององค์กร 1
เรื่อง

26.2380

-

26.2380

-

-

-

3

13

3.3 สรพ.

2.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตัวชี้วัด : องค์กร (Oragnization) ได้รับการธารง
การรับรองจากหน่วยงานระดับสากล IEEA ในปี
2564

9.8677

-

9.8677

-

-

-

3

13

3.3 สรพ.

2.12 โครงการสื่อสารสาธารณะ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลมีความ
เชื่อมั่นการดาเนินงานของสถาบัน ร้อยละ 75

3.5000

-

3.5000

-

-

-

3

13

3.3 สรพ.

2.13 โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล ตาม
มาตรฐานสากลโรงพยาบาลสาขาสาทร

1.0000

-

1.0000

-

-

-

6

20

3.1 รพ.บ้านแพ้ว

2.14 โครงการพัฒนามาตรฐาน HA ต่อเนื่อง เพื่อขอ
รับรองซ้า
2.15 พัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ
คุณภาพโรงพยาบาล

0.4000

-

0.4000

-

-

-

6

20

3.4 รพ.บ้านแพ้ว

0.0100

-

0.0100

-

-

-

6

20

3.4 รพ.บ้านแพ้ว

2.16 โครงการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

0.0100

-

0.0100

-

-

-

6

20

3.1 รพ.บ้านแพ้ว

2.17 โครงการพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยง NRLS

0.0160

-

0.0160

-

-

-

6

20

3.4 รพ.บ้านแพ้ว

2.18 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันหรือ
โรงพยาบาลชั้นนาต่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพ

1.8000

-

1.8000

-

-

-

3

11

3.1 รพ.บ้านแพ้ว

2.19 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โครงสร้าง
พื้นฐานและก่อสร้าง

283.2058

6.4500

276.7558

-

-

-

6

20

3.1/3.4 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

-

6

20

3.5 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

-

6

20

3.5 รพ.บ้านแพ้ว

-

-

-

3

13

3.1 กจ.

2.20 โครงการบูรณาการศึกษาดูงานและกิจกรรม OD
2.21 โครงการศึกษาดูงานองค์กรทีมนาด้านบริหาร

1.0000

-

2.5000

-

1.0000
2.5000

2) แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ

245.8475

222.2009

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ
1.1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
งานสุขภาพจิต
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 มีชุดข้อมูลมาตรฐาน แลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้
รอยต่อ

208.7535

208.7535

-

-

-

-

11.2000

11.2000

-

-

-

-
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23.6466

183

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

1.2 โครงการ พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
- ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละของจังหวัดที่ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพข้อมูล
(ร้อยละ 80)
2) ร้อยละของจานวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้รับการเผยแพร่
3) มีการพัฒนาแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุข
แห่งชาติและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศที่
พร้อมใช้และมีเสถียรภาพในเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพได้ปลอดภัยตามแนวทางการรักษาความ
ปลอดภัยไซเบอร์

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน
197.5535

รายได้หน่วยงาน

197.5535

-

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

3

13

3.1 สป.

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

-

-

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. โครงการ Smart Hospital
2.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
ภาครัฐ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาครัฐได้รับการเพิ่มพูนทักษะ
ทางดิจิทัล (700 คน)

37.0940
9.6466

13.4474
-

23.6466
9.6466

-

-

-

6

20

3.5 กพ.

2.2 โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยง
แพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (งบลงทุน)
- ตัวชี้วัด : จานวนธุรกรรมการให้บริการมากกว่า
50,000 ธุรกรรมต่อปี

10.0000

10.0000

-

-

-

-

6

20

3.4 กพ.

2.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลด้าน
สุขภาพทางการแพทย์เฉพาะทาง
- ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน

3.4474

3.4474

-

-

-

-

3

13

3.3 กพ.

2.4 โครงการ Application รพ.บ้านแพ้ว
2.5 โครงการพัฒนาระบบ HIS (EMR Soft ในการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

5.0000
2.0000

-

5.0000

-

-

-

6
6

20
20

3.1/3.4 รพ.บ้านแพ้ว
3.1/3.4 รพ.บ้านแพ้ว

2.6 โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับสาหรับรองรับ
เทคโนโลยีการ Identify ผู้ป่วย, ระบบ Logistic
เครื่องมือ

2.0000

-

-

-

-

6

20

3.4 รพ.บ้านแพ้ว

2.7.โครงการลงทุนนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
โรงพยาบาล

5.0000

-

-

-

6

20

3.4 รพ.บ้านแพ้ว

2.0000

2.0000
-

5.0000

3) แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลังสุขภาพ

2,341.5602

2,231.5602

110.0000

-

-

-

1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน

2,340.1102

2,230.1102

110.0000

-

-

-
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

1.2 โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
- ตัวชี้วัด:
1) ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์
กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3
ระบบ (ค่าเป้าหมาย จานวน 1 เรื่อง)
2) จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเพียงพอ
และยั่งยืนของงบประมาณ (ค่าเป้าหมาย จานวน 2 เรื่อง)
3) จานวนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิได้รับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ (ค่าเป้าหมาย จานวน 595,866
คน)

2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการ
คลังและหลักประกันสุขภาพ
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 /ระดับ 6 ≤
ร้อยละ 6)
4) แผนงานการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
1.1 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมด้าน
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
- ตัวชี้วัด : จานวนองค์ความรู้ที่ศกึ ษาและ
ถ่ายทอด (31 เรื่อง)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

936.1958

1,403.9144

1.4500
1.4500

826.1958

110.0000

1,403.9144

-

1.4500

193.1471

486.9840

1,680.1311

193.1471

486.9840

3.4087

3.4087

-

-

-

-

-

-

-

1,680.1311

185

-

-

-

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

4

17

3.1 สปสช.

4

17

3.1 สป.

6

20

3.2 สป.

3

13

3.3 กพ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ
-

-

1.4500

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ
ในประเทศ

1.1 โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
- ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ
(ปปช.) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
2) ระบบฐานข้อมูลกลางด้านหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กาหนด
(2 ระบบ)
3) ร้อยละหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ
รักษาพยาบาลของประชาชนในฐานทะเบียนกลาง
ตามแผนที่กาหนด (NBRC) ร้อยละ 67

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

-

-

1,000.0000
-

-

1,000.0000
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ดว้ ยข้อมูลทางพันธุกรรม
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ จานวนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่พัฒนาจากข้อมูลทางพันธุกรรม 3 ชนิด
- ผลิตภัณฑ์ตรวจมะเร็งเต้านม
- ผลิตภัณฑ์ตรวจวัณโรค
- ผลิตภัณฑ์ตรวจการแพ้ยา
เชิงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ที่พัฒนาจากข้อมูลทางพันธุกรรม เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (ร้อยละ 100)

28.4219

28.4219

-

-

-

-

3

13

3.1 กว.

1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนด้านการ
ผลิตยา Biopharmaceuticals
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ ได้ยา Biopharmaceuticals ที่ผลิตใน
ประเทศ จานวน 5 ชนิด
เชิงคุณภาพ ยา Biopharmaceuticals ที่ผลิตใน
ประเทศมีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล จานวน 5 ชนิด ร้อยละ 100

47.6867

47.6867

-

-

-

-

2

4

3.2 กว.

1.4 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
- ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ จานวนห้องปฏิบัตกิ ารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศกั ยภาพเป็นหน่วยงาน
กลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 12 แห่ง
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัตกิ ารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศกั ยภาพเป็นหน่วยงาน
กลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (ร้อยละ 100)

94.8637

94.8637

-

-

-

-

2

23

3.4 กว.

1.5 โครงการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
- ตัวชี้วัด : มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพถูกนาไปใช้ประโยชน์ ใน
การพัฒนาการดาเนินงานของ อย. (อย่างน้อย 3 เรื่อง)

1.1500

-

-

-

-

3

13

3.1 อย.
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1.1500

186

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

1.6 โครงการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และการ
จัดการความรู้
- ตัวชี้วัด:
1) ความพึงพอใจของบุคลากรทางสาธารณสุขต่อองค์
ความรู้ นวัตกรรมที่ถ่ายทอด (ร้อยละ 85)
2) ร้อยละองค์ความรู้/ผลงานวิจัยด้านสุขภาพที่
เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ
50)
3) ระดับความสาเร็จผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่
ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์ (5 ระดับ)
4) ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5) ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์
เพื่อขอการรองรับการประเมินมาตรฐาน ระดับประเทศ
(NECAST) และระดับภูมิภาค (SIDCER/FERCAP)

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน
9.0807

รายได้หน่วยงาน

9.0807

-

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

3

23

อื่นๆ
ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

-

-

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3.2 สป.

1.7 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและ
บริหารจัดการวัคซีน
- ตัวชี้วัด : dashboard แสดงข้อมูลด้านวัคซีนไม่
น้อยกว่า 1 ชนิดวัคซีน

1.5186

1.5186

-

-

-

-

1

1

3.4 สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ

1.9 โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินความพึงพอใจ มากกว่า
ร้อยละ 80

4.3097

4.3097

-

-

-

-

3

13

3.1 สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ

1.10 โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย
ทางด้านวัคซีน
- ตัวชี้วัด : จานวนองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
เผยแพร่ผา่ นสื่ออนไลน์ของสถาบัน

2.7071

2.7071

-

-

-

-

2

23

3.5 สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ

1.11 ชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 80
มีสขุ ภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้

200.0000

-

-

-

-

200.0000

2

23

3.2 สวรส.

1.12 ชุดโครงการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
- ตัวชี้วัด :
1) มีตวั อย่างสาหรับการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
ในประชากรไทย จานวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย
2) มีฐานข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย ที่มีจานวน
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 10,000 ราย

500.0000

-

-

-

-

500.0000

2

23

3.1 สวรส.

1.13 แผนพัฒนามาตรฐานโรงงานผลิตและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (โรงงานผลิตยารังสิต)

231.7500

-

2

23

3.1 องค์การเภสัชกรรม

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

231.7500
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งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่นๆ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ

1.14 แผนพัฒนามาตรฐานโรงงานผลิตและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ)

64.4600

-

64.4600

-

-

-

2

23

3.1 องค์การเภสัชกรรม

1.15 แผนยกระดับมาตรฐานการผลิตยา
1.16 แผนการลงทุนเพื่อการทดแทนครุภัณฑ์และ
โครงการที่มีการดาเนินงานตามปกติ

60.2300
41.1000

-

60.2300
41.1000

-

-

-

2
2

23
23

3.1 องค์การเภสัชกรรม
3.5 องค์การเภสัชกรรม

1.17 แผนการพัฒนาเพื่อการรองรับมาตรฐาน
PIC/s
1.18 แผนเพิ่มประสิทธิภาพงานวิเคราะห์สมุนไพร
และมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ ารและสนับสนุนการผลิต
1.19 โครงการ GPO PRO LAB และพัฒนางาน
1.20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนจัดทาผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงาน
1.21 โครงการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบ
สุขภาพในการตอบสนองต่อการระบาด (COVID-19)
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่
มีภาวะโควิดร่วมด้วย, การประเมินผลคลินิกโรคระบบ
ทางเดินหายใจ (ARI Clinic), บทบาทของ อสม./อปท./
รพ.สต. ในการจัดการภาวะวิกฤตและหลังวิกฤต, การ
วางแผนตั้งรับ กรณีระบาดใหญ่อีกครั้งเพื่อวางแผน
อนาคต

30.5900

-

30.5900

-

-

-

2

23

3.5 องค์การเภสัชกรรม

21.8500

-

21.8500

-

-

-

2

23

3.1/3.5 องค์การเภสัชกรรม

36.2040
0.8000

-

36.2040

-

-

-

2
6

23
23

3.5 องค์การเภสัชกรรม
3.5 รพ.บ้านแพ้ว

2

4

5) แผนงานการปรับโครงสร้างและการพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ
1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ
1.3 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของจานวนกฎระเบียบ
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามแผน

6

20

รวม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมอนามัย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

300.0000

0.8000

-

-

-

-

1.9594

1.9594

-

-

-

-

1.9594

1.9594

-

-

-

-

1.9594

-

-

-

-

-

-

-

1.9594

104,810.2325
90,062.9709
5,977.3860
159.2068
1,942.7166
410.8991
2,082.6577
517.5088
1,233.2619
341.5873
61.9879
33.2956
1,338.3981
49.7044

103,455.2147
90,062.9709
4,627.4283
159.2068
1,942.7166
410.8991
2,082.6577
517.5088
1,233.2619
341.5873
61.9879
33.2956
1,338.3981
44.6443

1,355.0178
1,349.9577
5.0601
188

300.0000

3.2 สวรส.

3.1 อย.

สป.
กพ.
พท.
คร.
สบส.
กจ.
กว.
กอ.
อย.
สพฉ.
สวรส.
สบช.
สรพ.

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวง
สาธารณสุข

ความเชื่อมโยง
เงินกู้

วงเงินรวม

รายได้หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน

อื่นๆ

รายจ่ายประจาขั้นต่า/
จาเป็น รายการผูกพัน
(ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่ารถ ฯลฯ)

14.9025

14.9025

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รวม

583.7489
18,782.8211

583.7489
8,314.5871

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมอนามัย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

7,427.7082
10,699.6917
11.3940
130.8023
15.5896
44.6857
43.5899
326.1344
49.1078
5.4522
1.8299
23.8354
3.0000
493.7434

รายจ่ายประจา/รายจ่าย
ลงทุน

งบลงทุน

กองทุน

รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
รวม
1) แผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและหมดอายุ
รวม
1) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
2) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
3) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

493.7434
37.9075
37.9075
150,913.9641
10.0000
959.1500
149,944.8141

7,427.7082
232.9377
11.3940
130.8023
15.5896
44.6857
43.5899
326.1344
49.1078
5.4522
1.8299
23.8354
1.5200
493.7434

-

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต่างประเทศ

ในประเทศ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

-

10,468.2340

-

-

-

10,466.7540
1.4800
-

-

-

-

สป.
กพ.
พท.
คร.
สบส.
กจ.
กว.
กอ.
อย.
สพฉ.
สวรส.
สบช.
สรพ.

-

-

-

-

กจ.

37.9075
37.9075

-

-

-

-

-

-

493.7434
143,333.9641
10.0000
959.1500
142,364.8141

7,580.0000
7,580.0000
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สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ
สปสช.

องค์การเภสัช
กรรม
พท.
สพฉ.
สปสช.

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

