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คำนำ 

 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546  
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้วางกรอบ
แนวคิดให้มีความเชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection: PP&P Excellence) 2) ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน 
ด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีส่วนร่วมในการทบทวน 
ปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ฉบับนี้  
ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 
        
                  กระทรวงสาธารณสุข 
            กันยายน 256๔ 
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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 ระบุให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  ในการพัฒนาระบบ
สุขภาพ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอก 
ที ่ส ่งผลต่อระบบสุขภาพทั ้งในปัจจุบ ันและอนาคต เช ่น การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย  
การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเกิดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ  
ที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย เป็นต้น โดยมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนการปฏิรูปประเทศ
ฉบับปรังปรุง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้แนวทางการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellences) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้แก่ ๑) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ๒) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ๓) ด้านบุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) และ ๔) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
โดยได้พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ เพ่ือขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี  
  เป้าหมาย 

 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
  พันธกิจ 

 พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
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  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) 

 
เป็นจำนวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  318,068.2232 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 3 

 

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 พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
      1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

2.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุ กช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

 2.1.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 

 2.1.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีว ินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู ้ที ่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 2.1.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน 
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตามหลักการ
ทำงานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงิน
และมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวก
ด้านความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำงาน 
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 2.1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำที่
เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในสังคม 

2.2) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา 
และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ  
ที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะ
ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 

 2.2.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง 
จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดำรงชีวิต 

2.2.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี ่ยงที ่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดัน 
การสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

2.2.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรม
สำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทำมาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดำเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 

2.2.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ 
ที่ดีโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คำปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณ์
การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับ อินเทอร์เน็ต 
ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บน
พื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจน
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง
เป็นธรรม และยั่งยืน 

2.2.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้
ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน  โดยรัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้
อำนวยความสะดวกที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพ่ือให้
ชุมชนเป็นพื้นที่สำคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่ 

2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
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ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.3.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมี
คุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
ของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ  
ในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลก  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริม  
การเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กำหนด
บทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มี
บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว 

2.3.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริม
และสร้างศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง 
และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย
และปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูล 
ที่สนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

2.4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

 2.4.1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจำเป็นต่อทักษะในการดำรงชีวิต 
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็น
พลเมืองด ี



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 6 

 

2.๕ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยมุ ่งเน้นผู ้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู ้และมีใจใฝ่เรียนรู ้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ใหม่  
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทย  
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 2.๕.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู ้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และการตั ้งคำถาม  
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู ้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้าง
ผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียน
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

2.5.2 การเปลี ่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และ
วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั ้งแต่การดึงดูด  
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้ สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ 
และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

2.5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ  
ต่อผลลัพธ์และให้เอื ้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกา รมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและ  
การรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะ  
ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

2.5.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์  
ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้  
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก -เขียนได้-คิดเลขเป็น  
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โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้  
การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

2.5.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึก  
ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของคนไทย  
ด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั ้นต่อความแตกต่างทางความเชื ่อ ความคิด วิถีช ีวิต  
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทำงาน
ระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

2.5.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้น
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไป
พร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบ 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.5.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้น
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการและ

บริหารจัดการด้านสุขภาพในทุกระดับให้ครอบคลุมทุกมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ 
รวมทั้งการจัดการและลดความเสี ่ยงจากภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 
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
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทย 
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สามารถผลักดันให้ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก) 

(๑) เป้าหมาย  
      1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

        1.2) เพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งตนเองและ 
การจัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
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 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

  2.1.1 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ ้มครองผู ้บริโภค โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคท่ีสำคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบ
ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
เพื่อนำไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธร รม 
ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ ้มครองผู ้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู ้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกัน  
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม   

 2.1.2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ ่ม เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมสำหรับคน  
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบ  
การให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือ
องค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง 

 2.1.3 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและ
เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อำเภอ ตำบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้
อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ
ในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือ
เกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึง
การพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  
การดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อ สร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

      2.2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  2.2.1 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อน
เกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื ่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี ่ยนอาชีพ  
ให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำงานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกัน
ทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อม 
ของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจน
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ส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และ
สมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

2.3) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง 
      2.3.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถ  
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้
ของครัวเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต  
การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผน 
การจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหาร
จัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายใน  
เพ่ือสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
        กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีเป้าหมาย 
ด้านการคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง  
ลดความยากจนหรือภาวะล้มละลายจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย  รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้
พัฒนาให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ และการนำ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ 
ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน ในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการตอบสนองแก้ไขปัญหา
และพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการรับบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อลดความแตกต่างของการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร ส่งผลให้
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการการดำเนินงานสาธารณสุข
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การเตรียมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุ และพัฒนาระบบสุขภาพ จัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแบบครบวงจร เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย อันส่งผลให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

                3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (รอง) 

(๑) เป้าหมาย 

     1.1) ประชาชนอยูด่ี กนิดี และมคีวามสุข 
      1.2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
      1.๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
     1.๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับจาก

ประชาคมระหว่างประเทศ 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
      2.1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม

ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื ่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒.๑.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วน
ในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคน
และทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรอง
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เชน่ 
การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือแข่งขันกันทาง เศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและ
แรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติและความม่ันคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสำคัญ ที่ทำให้
จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึง
โครงการสำคัญของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

2.1.2 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและ  
สันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม 
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอำนวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไข
ปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม  
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร 
ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกัน
อย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมดูแลและ
ป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคำสอนของศาสนาไปในทางที ่ไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติที ่ส่งผลกระทบ  
ต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม
ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 
รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 
        2.2) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาต ิเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อม
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคง
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ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  

  2.2.1 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้ง
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไก  
การบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อม
รองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
จริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และ
การฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
ได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ 
ที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

     2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื ่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั ่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
       2.๓.1 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนา
ไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดำเนินการและความร่วมมือร ะหว่าง
ประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคำนึงถึงความสัมพันธ์  
ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ  
ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับ
ของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สำคัญ อาทิ ความอดอยาก  
ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั ่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพ  
ของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสำคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวก
หรืออำนาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ  
ทุกระดับและทุกช่องทาง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงของประเทศ ในประเด็นการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ป่วยยาเสพติด โดยพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพ 
และมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การป้องกันการเสพติดซ้ำ โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหลักประกันสุขภาพและการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับ
แรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการบูรณาการ
ขับเคลื ่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเพิ ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพช ีวิตที่ดี รวมทั้งมุ่งเน้นให้มี 
การประสานการดำเนินงาน และพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน 
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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 ประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้
ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

 2.1.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อต่อยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่งสู ่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงาน  
ชีวมวล โดยการเพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม  
เวชสำอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ 
แปลงของเหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จาก
วัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากข้ึน 
การเน้นการวิจัยและพัฒนา และนำผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบ
นวัตกรรมแบบเปิด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น 

 2.1.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี ่ยวชาญ 
ด้านบริการการแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ
การแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที ่เกี ่ยวข้อง  
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคน
ไทย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการ
การแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั ่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้ง  
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    2.1.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ 
ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์มสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
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โดยการสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และ
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม 
และดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ การผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และ
สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื ่อขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจ ิท ัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์   
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากร  
ที่มีทักษะความรู้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มา
ทำงานในไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี 

2.1.๔ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 
โดยการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็ง  
อยู่แล้ว รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มี
ประโยชน์ในบริบทด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ 
และการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างและ
หลังเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบ  
จากภัยคุกคามไซเบอร์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม และปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
จากการทำธุรกิจดิจิทัล ส่งเสริมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
พร้อมไปกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

 2.2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้  
สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจ
ต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละ
พื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
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ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ
เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อกา รเป็น
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ 

2.2.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที ่ยว  
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที ่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้ วย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที ่ยว การทำการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที ่มีความสำคัญ  
ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและ
ปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวที
สากล อันนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการจัดทำแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้ง  
การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง  
การท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 

2.2.๒ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” 
และความชำนาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบ
ไทย เพ่ือดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์  
การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล พร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ากับ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นที่มีทักษะ
ภาษา และได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้เพียงพอต่อทิศทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก รวมทั้ง
การส่งเสริมการจัดการนำเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

2.3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

  2.3.1 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื ่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง
บริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้
ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมือง
และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และ
ภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึง
จุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้ง  
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การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านขอ้มูล 
แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

2.3.2 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของไ ทย 
ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน  
เพ่ือส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม
ซึ ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ ่น  และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื ่อน  
การยกระดับจังหวัดสำคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจำภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับ
เมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ  
ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริ มให้เมืองเป็นเจ้าภาพ 
จัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละ
ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 

2.4) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและ
การค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกร 
มีรายได้สูงข้ึน 

2.4.1 เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู ้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลก 
ในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและ
ผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตร 
ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที ่มีความน่าเชื ่อถือ พร้อมทั ้งให้ความรู ้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะ
ต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำ
เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนา
ระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
สำหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

2.4.2 เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนำไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืช
สมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
โดยการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั ่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็ นพืชเศรษฐกิจตาม 
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
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สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ  
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื ่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจาก  
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำ
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม 
รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ 
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม
ในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะ
นำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการ 
ที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

2.5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด 
สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ  
องค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื ่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี ่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับ  
การวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ 
พร้อมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และ
นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
อนาคต ตลอดจนการผลิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัด 
ที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต และ
การสนับสนุนผู ้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ทำ
ให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์
เพื่อลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ และการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง 
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาด  
ที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน 

2.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบการ
สามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ  
ให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจ
สร้างสรรค์ การให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
มูลค่าสูง การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการชำระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชัน
และช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐได้มากขึ ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนา
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นวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ  
การเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต 

2.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขัน 
บนฐานข้อมูล จึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
เพื่อการวางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิ จใหม่ การสร้างและพัฒนา
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็น
แหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการ และ
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน และการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ผู ้ประกอบการ การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ทั ้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพ่ือลดต้นทุนของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ทำงานร่วม สำหรับผู้ประกอบการ เพ่ือลดต้นทุนและเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง 

2.5.๔ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและ
บูรณาการกลไกภาครัฐเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้  
อย่างยั่งยืน โดยเน้นประเด็นการเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการขอและ
ได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพ  
ของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ 
รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เ ช่น ศูนย์ทดสอบ
กลางสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับ
สากล โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการมากขึ ้น พร้อมทั ้งการสร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
และสถาบันวิชาการ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและ
บริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจ 
อย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงทางการค้าและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการสนับสนุนการสร้าง

ความสามารถในการแข่นขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวง
สาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและหน่วยงานด้านสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
สามารถดำเนินงานลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถรองรับ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการให้รวดเร็วและทันสมัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีการพัฒนาศูนย์กลาง
บริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแบบครบ
วงจร เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคท่ีได้มาตรฐาน สามารถตรวจจับเหตุการณ์
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ที่ผิดปกติได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ และพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักท่องเที ่ยวและนักลงทุน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย 
ของประเทศบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ ทั้งการวิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่ 

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) พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ ่งเน้น 

ความเป็นเมืองที ่เติบโตอย่างต่อเนื ่อง มีข้อกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับลักษณะการใช้พื ้นที่ 
ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ” โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศ  
ในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวน
รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.1.1 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 
ทั ้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ ่งแวดล้อมของประเทศ 
ตามมาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกำเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัด
มลพิษและแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชี วภาพ 
อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓ R 
(Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกำกับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 

 2.1.2 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิจัย
สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  
เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ 

2.1.3 พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
         2.2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
    2.2.1 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรค 
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี ่ยนแปลง  
ทางภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ
                         2.3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยง
ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและ 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละ  
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ        
    2.3.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพ 
    2.3.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 
โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พ้ืนที่
ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสำคัญ
กับพันธุกรรมท้องถิ ่นที ่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้สำหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ 
จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบ  
การแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริมพัฒนาและ  
การใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา สำรวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
ในระบบนิเวศที่มีความสำคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
และพื้นที ่ว ิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื ่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและนำไปใช้
ประโยชน์ และการส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
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    2.3.3 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและ 
การผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและ  
การผลิต วิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด การสร้างการมีจิตสำนึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียง
และเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู ้บริโภคและผู ้ผลิต  
การสร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการ  
การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที ่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั ้งส่ งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะ 
แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษ  
จากภาคการผลิตเพื ่อข ับเคล ื ่อนเศรษฐกิจควบคู ่ก ับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประส ิทธิภาพมีมลพิษต่ำ  
โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท 
ที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัย พัฒนา
วัตถุดิบและเทคโนโลยี การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและเข้าถึง  
องค์ความรู ้ด ้านพลังงาน พร้อมทั ้งการส่งเสริมการจัดซื ้อจัดจ้างสีเขียวทั ้งระบบ ซึ ่งรวมถึงการสนับสนุน  
ให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการบริโภค  
ที่ยั ่งยืน โดยปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม พร้อมทั ้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื ่องมือ  
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ดำเนินการเพื่อรองรับการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน  
การปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน 
        2.4) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้น
พัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน 
ดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและ
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 
    2.4.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของ
ประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการ
จัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ พ้ืนที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ  
แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทำแผน
ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามพ้ืนที่ที่กำหนดและตามความสำคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้ง
ระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็น
ธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ำที่ได้สมดุล ระบบและกล ไก 
การจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล 
สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ำและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์
สารสนเทศกับนานาชาติ และการดำเนินการร่วมใช้น้ำกับแม่น้ำระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดำเนินการโครงการ
บูรณาการและเชื ่อมโยงกับประเด็นอื ่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ  
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ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี ่ยง จากภัยพิบัติที ่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น 
    2.4.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให้มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง
เพ่ือการอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดี 
ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ สำหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ำในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้ำสำรอง การใช้น้ำซ้ำ ในพ้ืนที่
วิกฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลน้ำ
ภายในพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบน้ำ
ตามการปรับโครงสร้างเกษตรและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ำ การจัดสรรน้ำในแต่ละ
ภาคส่วน พร้อมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ำ โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งและการใช้น้ำทุกภาคส่วน และเพิ ่มการเก็บกักในพื้นที ่ มีระบบการขออนุญาตใช้น้ำตามเกณฑ์และ
ความสำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต 
    2.4.3 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพ
การเกษตรแบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง 
พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ เพื่อลดการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มการจ้างงานในภาคเกษตร
เพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนและมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรรม 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะติดเชื้อในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู ่โดยรอบ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital กระทรวงสาธารณสุขให้
ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) โดยเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และสร้างความพร้อมในการรับมือ 
กับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากปัญหา
มลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถ 
ของระบบนิเวศ  
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  6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

(๑) เป้าหมาย  
        1.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
        1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

          1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ 
          1.4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
          2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
     2.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ 
แนวหน้าของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธ ีการดำเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และ
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื ่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไก  
การปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบการ การกำหนด
กฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ในระยะยาว 

  2.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที ่มีความเชื ่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

2.2) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจาย
อำนาจในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 2.2.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและปรับภารกิจและ
พันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจ  
ที่ไม่จำเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานและมีการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจำเป็นจะต้องดำเนินการจะต้องกำหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง  
กับบทบาทภารกิจที ่รับผิดชอบ มีความคุ ้มค่า และสามารถขับเคลื ่อนการบริหารราชการแผ่นดิ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 23 

 

และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการดำเนินภารกิจที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชน
ร่วมดำเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 

2.2.3 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ  
ที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนารายได้และทุนเพ่ือดำเนินกิจกรรม
ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ 
ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น 

2.3) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู ่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัย
ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ 
เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

2.3.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับ
ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนา
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 
การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

2.3.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุน
และไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษา
วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและ
ระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน 
การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด และมีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับ
แผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและ 
การปรับปรุงระบบภาษี 
     2.3.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ในทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั ้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่  
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงาน  
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การติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้อง
เป็นไป เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
        2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    2.4.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ปรับโครงสร้าง และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสำนักงานสมัยใหม่ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์ 
    2.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกำหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
         2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐ 
มีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา  
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    2.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
เพิ ่มความยืดหยุ ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั ้นตอนควบคู่ไปกับ  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน 
กำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน 
และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้ง
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 
    2.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและ 
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ 
ที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้าง
ค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ  
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
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2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ
ให้เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

2.6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 

2.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื ่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 

2.6.3 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการดำเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที ่จำเป็น 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จำเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

2.7.1 ภาครัฐจัดให้ม ีกฎหมายที ่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก กำหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิด  
ความเป็นธรรมแก่การดำเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องให้สามารถ
ตอบสนองกับการเปลี ่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอำนวยความสะดวก  
ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิก
กฎหมายต่างๆ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ 
การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าเทียม 
 2.7.2 มีกฎหมายเท่าที ่จำเป็น ออกแบบกฎหมายที ่รอบคอบรัดกุมปเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
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ประชาชนโดยรวม ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจาก
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรา
กฎหมายต้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ  
ในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ  
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทำผิดและจับกุม
ผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการมุ่งผลสัมฤทธิ์

และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงกฎหมาย  
ให้เหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้หน่วยงานในการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื ่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกภารกิจ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ทันสมัย ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ 

 
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 19 ประเด็น ดังนี้ 

(๑) ประเด็น ที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (หลัก) 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 
    คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีสอดรับกับเป้าหมาย
ในแผนแม่บทที่ 13 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยมีการขับเคลื ่อนนโยบายที่มุ ่งเน้น 
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การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการ
สุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ตลอดจน
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับให้ครอบคลุมและทั่วถึง มีการดูแลแบบเชื่อมโยง 
ไร้รอยต่อ (Seamless Service Network) การดูแลแบบเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพ (Self – Contain) และระบบส่งต่อ
ภายในเขต (Referral Hospital Cascade) รวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์มาใช้ใน
การให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย สามารถรองรับ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

จำนวน 5 แผนย่อย ดังนี้ 

   2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยง  

•  แนวทางการพัฒนา  
๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย 

อาท ิผ่านการพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
และตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  ได้ด้วยตัวเอง 
นำไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอำนาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดำเนินการด้านสุขภาพต่างๆ 
ตอบสนองต่อความจำเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ 

๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์
แบบบูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

๔) กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจ ัยเส ี ่ยงที ่ค ุกคามสุขภาวะ  
โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพ 

ทีพึ่งประสงค ์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

  กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้ง 
การพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ซึ่งมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ด้านสุขภาพเชิงรุกต่อสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจหรือในภาวะวิกฤติ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
และจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 

 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตร  

ต่อสุขภาพประชาชน อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพ่ือสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ 

  ๒) สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมิน
ความต้องการด้านสุขภาพ เพ่ือการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื ่อกำหนดนโยบายและขับเคลื่อน  
การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ อสม. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ  
ในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขระดับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  
ช่วยรายจ่ายด้านสุขภาพ และส่งผลให้อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive conditions: ACSC) ลดลง อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายจำนวนชุมชน
สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

๒.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน
การสร้างสุขภาวะท่ีดี (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล 

ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื ่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ 

๒) ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอด 
ช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทำแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามฐานะที่คำนึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของกลุ่ม



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 29 

 

ผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์  การใช้บริการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 

๓) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  
ที่มีความเชี่ยวชาญ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายสำคัญในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชน
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานในทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive 
Health Care) มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เช่น ระบบการแพทย์
ทางไกล Telemedicine และ Tele consult มาใช้ในพ้ืนที่ห่างไกล ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
ช่วยในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค เป็นต้น ยกระดับสถานบริการสุขภาพไปสู่มาตรฐานสากล มีการพัฒนาและ
สร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยทางด้านสุขภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ กระจายอำนาจให้เขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการคลังและหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีใหก้ับ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เช่น จำนวนโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพศ./รพท. 116 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 
100) รพช. 660 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ไม่น้อยกว่า 7,845 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 80) (เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนรว่ม 
บุคลากรดี ประชาชนสุขภาพดี) เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 

2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุข 
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะ

ยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและ
คุณภาพการบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล  รวมทั้งจัดให้ 
มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรัง  
ต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

๒) พัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายด้านสุขภาพ 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยมีการจัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัว บูรณาการทำงานโดยสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม และขับเคลื่อน 
การดำเนินงานให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชมุชน
แบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการอย่างต่อเนื ่องและทั่วถึง ลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อ
รักษาในโรคทีซ่ับซ้อนยุ่งยาก โดยหมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน คือ อสม.เป็นหมอใกล้ตัว แนะนำดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน
และสุขภาพของคนในชุมชน 1 คนดูแลประชาชน 10 - 20 หลังคาเรือน หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข คือ 
บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ ให้การรักษาและส่งต่อ รวมถึงดูแลสุขภาพให้คำแนะนำประชาชนในทุกมิติ 1 คน
ดูแลประชาชน 1,250 – 2,500 คน และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล ที่รับการส่งต่อ 
1 คนดูแลประชาชน 8,000 – 12,000 คน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนรู้รายชื่อหมอประจำตัว 3 คนของตนเอง 
และนำเทคโนโลยี เช่น Application PCC มาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบบริการด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขไดผ้ลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือรองรับระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ตัวชี้วัดดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 50 (ทารกแรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน) บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ในแผนย่อยฯ  

2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่

และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตลอดจนการให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ 

3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทกุกลุ่ม 
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบ
สาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับ 
การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้ง
ระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสเกิดปัญหาโรคและ
ภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
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4) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ำ สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู ้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
ในประชากรทุกกลุ่ม เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ำ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 
รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการในภาวะ

ฉุกเฉินที่สามารถรับมือในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพ มีการจัดเตรียมเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
ในระดับจังหวัด พัฒนาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการและเชื่อมต่อข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาโรคที่เกิดขึ้น มีการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมป้องกันประชาชนไม่ให้ได้รับสารพิษ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
ในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการทำให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 

(2) ประเด็น ที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก) 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 
    คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการคุ้มครองประชากรไทย

ทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการทางสังคมโดยเฉพาะการคุ้มครองหลักประกันด้านสุขภาพของคน  
ทั้งการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร เพ่ือให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วน 17% ของค่าเป้าหมาย
ทีก่ำหนด (คิดจากการทอนส่วน ๒ กรณ ีใน 9 กรณี และ สปสช. ดูแลประชากรประมาณ 75 % ของทั้งประเทศ) 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ที ่ 17 ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม จำนวน ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (หลัก) 
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• แนวทางการพัฒนา  
1) ขยายฐานความคุ ้มครองทางส ังคม โดยกำหนดระด ับมาตรฐานขั ้นต่ ำ 

ของสวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอ
สภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ เพ่ือเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตทางสังคมได้
โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม 
การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งครอบคลุมถึงการจัด
โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่าง
มีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทยปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค 

2) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง  ป้องกันการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคและอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมี
ภูมิคุ้มกันในการบริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการคุ้มครอง

และมีหลักประกันเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการคุ้มครองประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการทางสังคม 
โดยเฉพาะหลักประกันด้านสุขภาพทั้งการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร ตามตัวชี้วัดประเด็นที่ (๑) เจ็บป่วย  
(๒) คลอดบุตร ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วน ๑7 % ของค่าเป้าหมายที่กำหนด (คิดจากการ
ทอนส่วน ๒ กรณีใน 9 กรณี และ สปสช. ดูแลประชากรประมาณ 75 % ของทั้งประเทศ) นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขไดม้ีการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 
และพัฒนากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งได้ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ให้ผู้บริโภคมีความตระหนักในสิทธิของตนเองและ
ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ

และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือ
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อและบุคคลที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ 
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• เป้าหมายของแผนย่อย  
 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อบุคคลที ่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
โดยมีการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสิทธิ  
ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

(3) ประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       

 กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ทั้งทางกาย และใจ มีโครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย 
มีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการ เพิ่มคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้มี IQ และ 
EQ ที่ดี มีทักษะชีวิตด้านสุขภาพ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม 
พัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนามนุษย์ในแผนแม่บทฯ  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
        สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที ่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด 

ช่วงชีวิตจำนวน ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่

พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกำหนดมาตรการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัด
ให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากข้ึน 

2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
สู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหาร  
ที่จำเป็นต่อสมองเด็ก 

3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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ที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที ่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ให้มีสุขภาพที่ดีและสมวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีการเตรียมความพร้อมแก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก ส่งเสริมการฝากครรภ์ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  พัฒนาให้เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการสมวัยทุกด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มากขึ้น โดยกำหนดตัวชี้วัด ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนย่อย
ของแผนแม่บทนี ้

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (รอง) 
• แนวทางการพัฒนา  
     ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ

ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง

ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการ สร้างเสริมสุขภาพในเด็กกลุ่ม 

วัยเรียน โดยบริการสุขภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโต ทันตสุขภาพ พัฒนาการตามวัย และความพร้อม 
ในการเรียนรู้ ให้วัคซีนตามวัย ตรวจสายตา/การได้ยิน มุ่งเน้นการจัดการภาวะอ้วนในนักเรียน การส่งเสริมไอโอดีน 
สติปัญญา การป้องกันอุบัติเหตุ (เน้น เด็กจมน้ำ) และ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการโดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา IQ/EQ โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่าง รพช. กับ โรงเรียน เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กวัยเรียนไทยเติบโตสมวัย มีสติ รู้คิด มีทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพของตนเองได้ 
รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดบริการสุขภาพด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่น 
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2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน (รอง) 
• แนวทางการพัฒนา  

1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 

2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ

ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     กระทรวงสาธารณสุขผลักดันและขับเคลื ่อนนโยบาย มาตรการสร้างเสริม 
สุขภาวะและอนามัย เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ พร้อมจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนวัยทำงานที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในชุมชน 
สถานที่ทำงาน โดยเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
เพื่อลดการเกิดโรค ลดความรุนแรง ลดความพิการ และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (รอง) 
• แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาท ิสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
และทุกกลุ่มในสังคม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้

พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อยที่มุ ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสงัคม 
ด้วยหลัก 3 S (Strong, security และ Social) กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพทั้งทางกาย
และใจ สำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี่  
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2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) สร้างความอยู ่ด ีมีส ุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที ่เหมาะสมกับโลก 

ในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที ่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรม 
ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่างๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้การทำงาน
และการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 
การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที ่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุน
ครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการ
ให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบ
สนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทำงานที่เอื้อต่อ
ครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่สมดุล
ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยการเชื ่อมโยงข้อมูล 
ที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพ
ของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
คนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลัง
แรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตวาดแรงงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ  
มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบ

พอเพียงมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ
ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูบุตร การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ และมีการจัดทำสื่อต่างๆ  
ในการให้ความรู้ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางวิชาการในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนให้มี
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น  

  (4) ประเด็น ที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 
1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

    2. ประชาชนอยู่ด ีกินดีและมีความสุขดีข้ึน 



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 37 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
 กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการสุขภาพและป้องกันภัยคุกคาม 

ด้านสุขภาพจากการค้ามนุษย์และยาเสพติด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริการบำบัด รักษา ดูแลผู้ป่วยติดสิ่งเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้เครือข่ายมีความสามารถในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือประชาชนไทยได้รับภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด 
และผู้ป่วยยาเสพติดในประเทศไทยได้รับการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพให้สามารถรองรับปัญหา 
ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 1 ความมั่นคง จำนวน ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความม่ันคง (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
2) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษา และการลด

อันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กำหนดแผนการดูแลและ
ให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุ มทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน  
ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม  

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
4) การพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์และกลุม่เสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
5) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งนำแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว 

อย่างยั่งยืนภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการให้สามารถรองรับปัญหา
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน  

เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขได้มุ ่งเน้นพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู ้ป่วยยาเสพติด 

ในหน่วยงานสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา บำบัด ฟื้นฟูและติดตามผู้ ป่วยยาเสพติด 
ในชุมชน เพื่อให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยง
ก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง และ
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข
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ได้พัฒนางานศูนย์พึ่งได้ในการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และงานตามนโยบายศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop 
Crisis Center: OSCC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงจากปัญหา 
ยาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ให้สามารถรองรับปัญหาทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการ
การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุง

นโยบาย แนวทาง กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพครอบคลุม 
และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นต อน
อย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุน 
การบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการดำเนินการ  
ที่สำคัญ ได้แก่  

    1.1) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นให้หน่วยงานได้มีการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้ง
เตือนและเฝ้าระวัง ระบบการสื่อสาร การมีหมายเลขฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ การจัดการข่าวสารและ  
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ การบูรณาการการทำงาน
ระหว่างพลเรือนและทหาร การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมและส นับสนุน 
การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  

เป้าหมายของแผนย่อย  
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

    กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีหน่วยกู้ชีพ
ประจำโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 เป็นสายด่วนที่ให้บริการเฉพาะ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตินอกสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงและได้รับบริการจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียม 

๒.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความ
ม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) การเสริมสร้างและธรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เน้นความ

เป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุก  
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ที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี 
ภูมภิาค และพหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ 
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความมั่นคง
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 

  1.1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
• เป้าหมายของแผนย่อย  

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขระหว่างประเทศ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อควบคุม/
ป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการประสานข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนการบริหารสถานการณ์สาธารณภัย 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรูปแบบการจัดการเหตุการณ์เกิดโรค/ภัยคุกคามสุขภาพอย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบ ครอบคลุมทุกระยะ ตั ้งแต่การดำเนินการเพื่อป้องกันลดความเสี ่ยง /ผลกระทบก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน  
การเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีการจัดตั้ง
ศูนย์ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด  

 (5) ประเด็น ที่ 3 การเกษตร (รอง) 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมาย 

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ    
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และความปลอดภัยอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สนับสนุนการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี
ที่เป็นอันตราย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร  
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจครบวงจร นอกเหนือจากการพัฒนา
สมุนไพรเพื่อใช้ในระบบบริการสุขภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านการเกษตรในการกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการปลูกสมุนไพรแบบออแกนิกส์ 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องด้านสมุนไพรตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง 
รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุม และกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post – marketing control) ให้เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๘ และอัตราผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒ 
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 3 การเกษตร จำนวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย (หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหารตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที ่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั ้งในประเทศ  
และต่างประเทศ 

2) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของ ความปลอดภัย
เพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและ

คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานคุ้มครองผู ้บริโภค มีการตรวจการปนเปื ้อน
สารเคมีและจุลินทรีย์ในอาหารที่จำหน่ายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ถึงความสำคัญของความปลอดภัย นอกจากนี้ได้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารปลอดสารเคมี มีการจัดหาเกษตรกรปลูกผัก ผลไม้และข้าวปลอดสารเคมีจำหน่าย 
ให้โรงพยาบาลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โรงพยาบาลมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ขนส่ง โรงครัวที่ปรุงอาหารผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถ
สร้างความมั่นใจ สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบคุณภาพอาหาร
การจัดพื ้นที ่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารเคมีที ่ได้มาตรฐาน เพื ่อให้ผู ้ป่วยและญาติซื ้อสินค้าได้สะดวกและ  
เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้แผนย่อยของแผนแม่บทนี้
บรรลุเป้าหมายดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอยู่ในระดับที่ดี 

 2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรชีวภาพ (รอง) 
• แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ  
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็น
ระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ  
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนา
เภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
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  ๔) ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
๒) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง 

ทุกตำบลเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

    การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือรองรับการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร 
เป็นส่วนกระตุ้นจะทำให้ประชาชน/วิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนาผลผลิตของวัตถุดิบสมุนไพรที่ดีและมีคุณภาพ  
เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วโลก สามารถช่วยให้จำนวน
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ  เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 14 ตำบลทั่วประเทศ 
ในจังหวัดเมืองสมุนไพร ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ 

(๖) ประเด็น ที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (รอง) 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 
๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
    กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพื ่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยนำเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาใช้  รวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรม 
ทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้ในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนของประเทศ 
ในการพัฒนาและผลิตเครื ่องมือทางการแพทย์ที ่ทันสมัย และลดการนำเข้าเครื ่องมือทางการแพทย์ที ่มีราคาสูง  
อันส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
การนำการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เข้ามาบูรณาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต เช่น การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนบูรณาการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ Medical Hub เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยให้ครบห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้
เกิดมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ให้สามารถบูรณาการ 
กับสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร 
ทั้งด้านทักษะการให้บริการและทักษะด้านภาษา เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 

จำนวน 3 แผนย่อย ดังนี้ 



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 42 

 

 2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 
ครบวงจร (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
 1) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยำ ปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็น  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ 

 2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่า 
เพิ่มสูง โดยส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้างอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 

 3) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะความชำนาญและ 
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  4) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทาง
การแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
แข่งขันได้มากขึ้น 

 5) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญในการยกระดับศักยภาพการให้บริการ

สาธารณสุขของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ยกระดับสถานบริการให้เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การแพทย์ทางไกล การแพทย์แม่นยำ 3-D printing การผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นต้น ส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมจากการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ ควบคู่กับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี  
มีทักษะความชำนาญและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนานวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ  และสนับสนุนการนำนวัตกรรมของประเทศมาใช้ในระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เพื ่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ ตลอดจนพัฒนามาตรฐาน 
การให้บริการและขยายช่องทางการตลาด เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ และ
การท่องเที่ยวด้านสุขภาพในอนาคต  
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  ๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมชีวภาพ (รอง) 
           แนวทางการพัฒนา 

  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสำอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด 
สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางดำเนินงานพัฒนา
อุตสาหกรรมสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมยาแผนไทยและสมุนไพร รองรับการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา
ผู้ประกอบการ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมนำให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เฉลี่ยร้อยละ 10 

 2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ (รอง) 
           แนวทางการพัฒนา 

  ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย
ให้ม ีความสามารถในการแข่งข ันในด้านต่าง ๆ มากขึ ้น เช ่น การสร ้างและบริหารห่วงโซ ่ม ูลค ่าระดับโลก 
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง
การสร้างโมเดลในการทำธุรกิจใหม่ในอนาคต 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรขนาดใหญ่ 
(Big Data) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นฐานข้อมูลสำคัญเชิงยุทธศาสตร์  สำหรับวางแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือยกระดับความสามารถของผู้ผลิตและผู้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ จัดหาแหล่งวัตถุดิบให้มีอย่าง
เพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการตลาด เป็นต้น ซึ่งส่งผลช่วยให้ภาพลักษณ์อันดับของ Digital 
Evolution Index ของไทยดีขึ้น 

(7) ประเด็นที่  5 การท่องเที่ยว (รอง) 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที ่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข พร้อมยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและความงามแบบครบวงจร  โดยส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคคล ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ รวมทั้ง
สนับสนุนการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์
แผนไทย เช่น การพัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคง และยั่งยืน 
ของประเทศ รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลก  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 5 การท่องเที่ยว จำนวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  
และแพทย์แผนไทย (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

ระดับสากลทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญ 
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่ งครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟ้ืนเพื่อการฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย 

๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากร 
ที่มีศักยภาพในการบำบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
ในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ำร้อน น้ำแร่ สปาโคลน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ เป็นต้น 

๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับ
สากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรม
เสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมข้ึน 

    ๒) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
    ๓) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์

ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขรองรับการท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
รวมทั้งมีนโยบายสำคัญในการขยายการให้บริการการแพทย์แผนไทยอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
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แผนปัจจุบ ันและแผนไทยให้มีความชำนาญ และมีมาตรฐานในระดับสากล พัฒนากลไกการตรวจสอบ 
สถานประกอบการให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวผ่านเมืองสมุนไพรและเมืองหลักของประเทศให้มี
ความสามารถในการบูรณาการอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม แพทย์แผนไทย และบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัว 
ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อันดับด้านรายได้ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อันดับที่ 12 และ อัตราการเพิ่มข้ึน
ของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  
  2.2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (รอง) 
    แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาสร้าง สรรค์คุณค่าและ
มูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรม
และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว โดยชุมชนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 
  ๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมา
พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้าง
นว ัตกรรม การส ่งเสร ิมการลงท ุน การสร ้างเคร ือข ่ายว ิสาหก ิจการท ่องเท ี ่ยว การส ื ่อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น 
  ๓) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู ่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที ่ยว  
ของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน 
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย 
  ๔) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย
และของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
การสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสาร
เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
    1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
    ๒) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายให้อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐  
และอัตราการขยายตัวของจำนวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้น
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ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  รวมถึงการขยายช่องทางการตลาด 
และปรับรูปแบบการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พัฒนาต่อยอดไปสู่ การจดทะเบียน  
การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาของผู้ประกอบการ การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 
ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และรูปแบบการจัดบริการและผลิตภัณฑ์จากการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สามารถต่อยอดการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ  
และต่อยอดส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา และพัฒนาระบบ 
การจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค  

  (8) ประเด็น ที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 

การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
 กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกรองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว  
มีการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบพรีเมียม โดยคงไว้ ซ ึ ่งล ักษณ์ของท้องถิ่น  
รวมทั้งการลดปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลดปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  
มีการควบคุมป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ โรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ หรือ เกิดสาธารณภัย อุบัติเหตุหมู่ที่ต้องการ
การวินิจฉัยเร่งด่วนจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายทีมแพทย์และอุปกรณ์ไปยังจุดเกิดเหตุ สามารถตรวจเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประสบเหตุได้อย่างทันถ่วงที และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน หรือผู้เดินทางระหว่างประเทศ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 แผนย่อย ดังนี้ 

๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคท่ีสำคัญ เพ่ือให้

สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับ
ความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
2) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การลงทุนเพ ื ่อพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความจำเป็นต่อการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ในการรองรับปัญหาสุขภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยสารเคมี และอุบัติเหตุหมู่จากการจราจร ทั้งนี้กระทรวง
สาธารณสุขดำเนินการพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพหน่วยบริการในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับปัญหาด้านสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่าย

และใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไปยังท่าเรือ
หลักในประเทศจีน เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื ่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื ่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้   
มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่ง
ใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงอันดามัน และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
 1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

2) เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยว 
ทางทะเล สร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางทะเล  
พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานบริการทางการแพทย์รองรับภาวะฉุกเฉินทางทะเล ตลอดจนบูรณาการ
การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบพรีเมียม รองรับการท่องเที่ยวระดับโลกเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เมืองในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้เป็นเมือง 
น่าอยู่มากข้ึน 

2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
1) ส ่งเสร ิมให ้เก ิดการพัฒนาพื ้นที ่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับ
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ความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการ
ขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มี
ความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื ่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม 

2) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ำประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับ 
ความต้องการของพ้ืนที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ในพ้ืนที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนเพิ่มขึ้น 
2) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
3) เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่มากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุข พัฒนา
ระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ให้สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่การให้บริการเชิงรุก เพ่ือรองรับความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่ม
นักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อรองรับ  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชายแดน 

  (9) ประเด็น ที่ 15 พลังทางสังคม (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพ

โดยเหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เน้นการเตรียมคนและความพร้อม
ทางสังคมในเชิงรุก เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 15 พลังทางสังคม จำนวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 

๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก (หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา  

 เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตไดม้ี
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การเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้ สูงอายุที่มีกำลัง มีแรง 
มีความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
 1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 2) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ 

เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่แบบบูรณาการ
ร่วมกันในทุกภาคส่วนเชิงรุก พัฒนากลไกการให้บริการ การเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลได้อย่างตรงประเด็นปัญหา และได้รับการบริการด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนและความพิการ รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชากรไทย 
มีการเตรียมการด้านสุขภาพก่อนเป็นผู้อายุ เพ่ือให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

(10) ประเด็น ที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง) 

 1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยบริการทั้งประเทศให้ ได้ตามมาตรฐาน 
GREEN and CLEAN เพื่อเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะติดเชื้อและระบบบำบัดน้ำเสีย 
ให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานบริการได้อย่างถูกต้อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของชุมชน รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยบริหารและหน่วยบริการเพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และได้รับความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีอย่างยั่งยืน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน จำนวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (หลัก)    

•  แนวทางการพัฒนา  
1) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและ

เป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั ้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุม  
ถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม  
การระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบาย
มลพิษรวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งชุมชน  
ในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุม
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ปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพ
อากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและ
เสียงที่สามารถเข้าถงึและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน 

2) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กำหนดเป้าหมายและ  
แนวทางการดำเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม 
โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิด  การบริหารจัดการ
ควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรังปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะให้ดำเนินการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ออกประกาศสถานที่กำจัดขยะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุน 
ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบ
ศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการพัฒนาเทคโนโล ยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้าง
กระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง  
พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาค
ส่วนตั้งแต่ผู ้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กำจัด และหน่วยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึด
หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื ่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  
ในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 

3) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำกัด
การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
สำหรับการทำการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับการทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำใต้ดิน 
แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็น  
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี
ดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร

และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน สามารถบริหาร
จัดการสิ ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การจัดการขยะติดเชื ้อ ระบบบำบัดน้ำเสีย  
การจัดการสารเคมี เป็นต้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
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ในการรณรงค์ และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไป รวมทั้งประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดให้หน่วยบริการต้องผ่านมาตรฐาน GREEN and CLEAN 
Hospital ต้องผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

•  แนวทางการพัฒนา  
      ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที ่ยั ่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วง
โซ่คุณค่า พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวที่ยั ่งยืน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิม
และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดยต้องคำนึงถึง
การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมกับการนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็ง
ของประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดสากลเพื่อมุ่ง
การเติบโตของประเทศภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลภาวะให้ได้มากที่สุด 

   (11) ประเด็น ที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 

๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี  

มาประยุกต์ใช้ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

   กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น MOPH Connect, PCC link และการบริการแบบ One Stop Service มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ รวมทั้ง 
มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้ ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพิ่มขึ้น สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก  
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ จำนวน 5 แผนย่อย ดังนี้ 
  2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื ่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวก
ทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที ่กฎหมายกำหนด”เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ 
ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื ่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวกทันสถานการณ์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
    งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิร ูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ  
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเชื่อมโยงทุกระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนข้อมูล
สุขภาพประชาชนระดับบุคคล หน่วยบริการ จนถึงระดับกระทรวง โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเครื ่องมือ  
ในการจัดการ ไม่ว ่าจะเป็น Block chain, Cloud หรือ Big Data รวมถึงพัฒนา Application ระบบใหม่ ๆ  
ที่รองรับการบริการยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดแก่ประชาชน เช่น 
MOPH connect, Smart Hospital, PCC link ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายสัดส่วนความสำเร็จ
ของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100 

  2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง (รอง) 
    แนวทางการพัฒนา 

  1) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื ่อให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งใน
ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ 
ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์
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และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด  
การพัฒนาในทุกๆ มิติอย่างยั่งยืน 
  2) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ 
ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยพัฒนาการเชื ่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงาน  
ที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบ 
โดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับรูปแบบการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาการบริหารระบบบัญชีของโรงพยาบาล พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและ
บุคลากร สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยกระจายอำนาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการร่วมและมีการจัดทำ
งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ
และตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายร้อยละของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ ์ต ่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติร ้อยละ 100 โดยมุ ่งเน้นการติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้น 
ในแผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (รอง) 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร  
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาให้มีการนำเข้าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตั ดสินใจ  
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   ๒) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที ่ตั ้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็น องค์กรแห่ง 
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การเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงาน
ใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโรงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงาน
บูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยี  
อันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัต ิราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนา
หน่วยงานให้ทันสมัย และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถส่งผลต่อระดับ Digital Government Maturity 
Model (Gartner) ในอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไปและสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

       2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ (รอง) 
• แนวทางการพัฒนา  

1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน การพัฒนา 
ในการดำเนินภารกิจที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุน  
ให้ภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมดำเนินการในบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐดำเนินการ อาทิ การกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่สำคัญ สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
ได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความม่ันคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มี
การเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ ปรังปรุงบทบาทและ
กลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเอง  
ได้มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ  
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบภาษี
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และรายได้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กำลังบุคลากร แงะองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่นๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคีอื่นๆ  
ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะอย่างเหมาะสม 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

  2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (รอง) 
       แนวทางการพัฒนา 

    ๑) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจ 
ของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ  
การบริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบ
คุณธรรม ปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก  
การแต่งตั้ง เพื่อเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
  ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน  
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน  
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความ รู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียน
ได้อย่างคล่องตัวเพื ่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภท  
ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่างๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ระหว่าง
บุคลากรของรัฐ 
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  ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงาน
เพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ 
การทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความสุจริต
ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากร
ภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๔) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ เพื ่อให้ผู ้นำและผู ้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และ  
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ 
นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับ  
การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี ่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง  
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำ
ให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20 ผ่าน 
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะสูง และ 
มีความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีความรัก/ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 

(12) ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 

   ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เสริมสร้างพฤติกรรมและจริยธรรมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จำนวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

  2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (หลัก)    

• แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความโปร่งใส

สะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

2) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ มุ ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัต  
ของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื ่องมือ เพื ่อสร้างความโปร่งใส มุ ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการ  
ในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างดำเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการดำเนินโครงการ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข

ทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ 
การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
สำหรับส่วนกลางคือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป และในส่วน
ภูมิภาคคือ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

  2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต (รอง)    
• แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม
การทุจริต โดยการปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการ
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ทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำ
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ  
การบูรณาการการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามทรัพย์สินคืน
ยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น 
รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู ้เช ี ่ยวชาญ  
ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้
ศึกษาและมีความสมรรถนะและความรู้ที ่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต    

• เป้าหมายของแผนย่อย 
การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕64) เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการกระบวนการดำเนินงานทั้งระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐาน จริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปร่งใส ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 

(13) ประเด็น ที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) 

 1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 

   ๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
   ๒. การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาคโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึงและ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  กระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี ่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่ วถึง  
เป็นธรรม คุ้มครองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขให้ได้รับ
ความเป็นธรรมและเหมาะสม  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

จำนวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 

  2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย (หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มี
อยู่ทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน
โดยรวม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและ
จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจทั ้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที ่ยว 
โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

2) มีว ิธ ีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดำเนินการให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้างวด และเป็นธรรม 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
๑) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
๒) การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง 

ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กระทรวงสาธารณสุขผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวง

สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน พัฒนามาตรการในการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุขให้เข้มแข็ง เช่น (ร่าง) แก้ไข พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การรักษาและการช่วยชีวิตคน 
ไม่ใช้สินค้าหรือบริการ ยกเว้นบริการเสริมความงาม (ร่าง) พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ สร้างกลไกใน 
การพิพากษาคดีทางการแพทย์ในระบบไต่สวนเพ่ือช่วยเหลือผู้พิพากษาในการทำคำพิพากษาภายใต้พยานหลักฐาน
ทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง โดยไม่ก้าวล่วงดุลพินิจโดยอิสระของศาล เป็นต้น รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมาย  

  (14) ประเด็น ที่ 23 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 

    ๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

    กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
สุขภาพ โดยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ และ
ภาคเอกชน (ที่ไม่มีกิจการที่ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพของประชาชน) ที่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยสุขภาพ (Matching) 
เชื ่อมโยงและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานวิจัย  KM/R2R/งานทรัพย์สินทางปัญญา( IP) และการพัฒนา
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน Ethic committee, clinical research unit (CRU) ในหน่วยงาน
บริการของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้นวัตกรรมที่ผลิตในประเทศ
ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
   2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 23 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 4 
แผนย่อย ดังนี้ 
 2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านสังคม (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก 
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมี ทักษะ
ความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย 
การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

๒) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย  



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 61 

 

การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ  อาทิ 
การจัดการที่ดินทำกิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระจายอำนาจ 
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล 
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
   คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ 
การยกระดับเพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื ่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ สามารถช่วยยกระดับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ อันส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพของประเทศและสนับสนุน  
การเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน 

  2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ (รอง) 
             แนวทางการพัฒนา 

  ๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย  
ของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกรตลอดจน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์
พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร 
การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
   ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความม่ันคง 
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำอาง 
โดยมีประเด็นการวิจัยที ่สำคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน  
การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 
   ๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที ่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทย  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ 
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การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยำ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตรา
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
และจำนวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่า
จากปีฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรเพื ่อตอบสนองการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต  
นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 

2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาองค์ความรู ้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู ้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ  
การแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละ
สาขารวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น
การวิจัยที่สำคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาท
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่และ
สังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี ๔ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศ 

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือยื่นจดสิทธิบัตรร้อยละ 60  

  2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)  
• แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จำเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ 
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วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์และ
รับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

2) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) 
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณ ภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
การวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด มาตรการ
หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  อาทิ มาตรฐาน 
การวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย
มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น และพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพให้มีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ 
ได้แก่ ว ิจ ัยและพัฒนาเภสัชกรรม (Pharmaceutical research and development), วิจัยเภสัชเคมีภ ัณฑ์ 
(Pharmaceutical chemistry research), วิจัยอุตสาหกรรมเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural product 
and pharmaceutical raw material research), วิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology research), 
วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์(Medical Science research), วิจัยมาตรฐานสมุนไพร (Phytochemical research) 
และมีกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย (Research promotion group) ที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการวิจัยมีความคล่องตัว
มากขึ้น อันจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ 

  (15) ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย  

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขมีระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันเวลา และมีการพัฒนางานบริการ 
สู่ความเป็นเลิศและให้ผู ้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพ 
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล จำนวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  (หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจ ิท ัลทั ้งในส ่วนของโครงข่ายสื ่อสารหลั ก

ภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่าย
ให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทาง
ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั ้งในส่วนโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัล  
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ และนำระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส ์(รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ  

ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศในอนาคต นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ  ระบบการบริหารจัดการขนส่ง ระบบ
การตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจน
พัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค

เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคที่เบ็ดเสร็จในระบบเดียว และมีประสิทธิภาพ 

  (16) ประเด็น ที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมาย 
 ผู ้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู ้ประกอบการยุคใหม่ที ่มีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ร้อยละ 45 ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 โดยสนับสนุน
การประกอบกิจการตามความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการส่งเสริม
การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การส่งเสริมคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมการรวมตัว
หรือความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับภาคธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมอื่น การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือการเตรียมเอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับการผลิตหรือ
การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขอรับการประเมินรับรองมาตรฐาน การขอขึ้นทะเบียนตำรับ การแจ้งรายละเอียด 
หรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ  
ในการประกอบการ ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และการจัดให้มีเอกสารคำแนะนำ คู่มือ 
หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม ่จำนวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

อัจฉริยะ (หลัก) 
   แนวทางการพัฒนา 

  1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการการขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และ
มีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงคำนึงถึง
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยง
ภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  
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  2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุร กิจ
และการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

  3) ส่งเสริมการรวมกลุ ่มและสร้างเครือข่ายของผู ้ประกอบการทั ้งในและ
ต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ ้นเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่ม
ของตนให้ดียิ่งขึ้น 

   เป้าหมายของแผนย่อย  
      1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
   2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขพัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและ

ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรองรับ
กฎระเบียบใหม่และส่งเสริมการส่งออก และพัฒนาระบบการรับรองและประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการ และ
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัวจำนวน
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้นเป็นลำดับ 1 ใน 16 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรผ่านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

  (17) ประเด็น ที่ 2 การต่างประเทศ (รอง) 

  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    เป้าหมาย  
    การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน  
มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดการต่างประเทศไทยมากขึ้น/ดีขึ ้น การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรผ่านการส่งเสริมเอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศและสร้างมูลค่าให้แก่  
แบรนด์สินค้าไทย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางวิชาการการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ พัฒนา
ระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 3 การต่างประเทศ จำนวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 
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  ๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก (หลัก) 
          แนวทางการพัฒนา 

  ๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่
แบรนด์ประเทศไทย และเสริมสร้างอำนาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 
  2) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์  
เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มี ต่อประเทศไทย
โดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
  3) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลือ
อ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอำนาจแบบนุ่มนวลของไทย 
  4) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ของโลก และส่งเสริมให้ไทยเป็นที ่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศที่สำคัญของภูมิภาค  
เพื่อเสริมสร้างความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็น
ศูนย์กลางของที่ตั้งสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค 
  5) ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทย
ที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปทำงานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
   ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้เกิดระดับความสำเร็จ
ของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากล (อาทิ จำนวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) ระดับความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิจำนวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรครบห่วงโซ่คุณค่า  

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 
๒) ผลักดันให้มีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทำ 
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ความตกลงกับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สำคัญหรือที่ส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถ 

มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพเชิงรุก ให้เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู ้และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่ างประเทศ และมาตรฐานสากล
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งด้านบริการและวิชาการเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ
นานาประเทศ 

 (18) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก (รอง) 

 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย 
 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและ

ทักษะของประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิต
สินค้าได้ตามมาตรฐาน ซึ ่งจะสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับผู ้บริโภค สามารถขยายตลาดไปสู ่ระดับประเทศและ
ต่างประเทศได้ อันนำไปสู่การเพ่ิมรายได้ของประชาชน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจ (หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา  

เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับ 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับ 
เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื ่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและทักษะ

ของประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้มีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
แผนไทย เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถขยายตลาดไปสู่ระดับประเทศและต่างประเทศได้ อันนำไปสู่การเพ่ิม
รายได้ของประชาชน 

(19) ประเด็น ที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (รอง) 
 1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย    
ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ำ เพ่ือการบริโภค 

โดยพัฒนาและรับรอง มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้     

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ จำนวน 1 

แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ 
เพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ  

• แนวทางการพัฒนา  
 จัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิม

ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา
ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(KD 1  ตามเกณฑ์ของ ADB: ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค)   

• เป้าหมายของแผนย่อย  
    ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔  
(สูงสุดที่ระดับ ๕)   

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
     กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 
โดยพัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้ 
 2.2.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

1) เป้าหมาย 
 1.1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 1.2) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัว เข้าสู่ภาวะปกติ 
 1.3) มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
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  2) ตัวชี้วัด 
๒.๑) ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุขเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด  (ลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 2.5 เทียบกับปีก่อนหน้า) 
   2.2) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 
   ๒.๓) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (ไม่น้อยกว่า 245,000 บาท/คน/ปี) 
   ๒.๔) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ทั้งหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 42) 
   2.5) อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า) 
   ๒.๖) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5) 
   ๒.๗) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ( IMD World Digital Competitiveness 
Ranking) (อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความสามารถสูงที่สุด 40 อันดับแรกโดยมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า) 

 3) แนวทางพัฒนา 
     3.1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

• การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ด้วย
การเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละกลุ ่มเป้าหมาย ส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า 
ของอุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนิน ธุรกิจ 
ของ SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

• การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก  ในภูมิภาคและเมืองรอง 
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ  

เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นใน การกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

     3.๒) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
ในระยะยาว (Future Growth) 

• อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาด
ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู ่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

• การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่น 
ที่มีศักยภาพ เพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น  
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• การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล  ให้กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น  

• อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัว  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

    3.3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื ่อน  
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) 

• การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมแรงงาน 
ที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนา 
ฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะ อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพื่อให้
แรงงานมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น 

• การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และ
ชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้ แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบ
และติดตาม ประเมินผล เป็นต้น 

• การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กระจายบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และแสวงหาแนวทางดำเนินการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น 

    3.๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors)  

• การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

• การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และประสิทธิภาพการจัดสรรและ
ใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
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• การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม  
ในประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และแก้ไขกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

• การเสริมสร้างความมั ่นคงและบริหารจัดการความเสี ่ยง  เพื ่อรองรับภัยพิบัติ 
เหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัยทุกรูปแบบ ด้วยการใช้ฐานข้อมูลเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ
อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติและเสริมสร้างโอกาสให้ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือนบริหารจัดการ
หนี้ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความเสี่ยงและสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต เป็นต้น 

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  เพื่อให้การฟื้นฟูและ
ขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ในการพัฒนาประเทศตาม
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมทั้งช่วยติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 4) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจสำคัญในการยกระดับศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข 

ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์มาใช้ในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ และการท่องเที่ยวด้านสุขภาพในอนาคต  โดยบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื ่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน/ควบคุมโรค  
การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ คุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินในการรองรับสาธารณภัย 
ทุกรูปแบบ โดยการพัฒนาระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง/ชุมชน ให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เพิ่มการกระจายบริการสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

 ๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
จำนวน ๙ ประเด็น ดังนี้ 
  2.2.3.1 แผนการปฏริูปประเทศ ด้านสาธารณสุข (หลัก) 
  ๑) เป้าหมาย  

 1.1) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์   
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
    1.2) จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
  1.3) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
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1.4) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 
 1.5) ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื ่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

  ๒) ตัวชี้วัด 
2.1) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร (ร้อยละ 50) 
2.2) อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก  

(ambulatory care sensitive conditions : ACSC) ลดลง (ไม่เกินร้อยละ 100) 
2.3) การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ (อันดับที่ 1 ใน 25)  
2.4) ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ (ทุกจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 0.67) 
2.5) สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื ่อง โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากรทั้งหมด) (เพ่ิมเป็นร้อยละ 5) 
๓) กิจกรรม 

   ๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึง
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

เป้าหมาย :  
ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  

ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health Security) สามารถ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน
ชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด :  
1) ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้อง     

เชื ่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่ และสามารถตัดสินใจและสั่งการได้อย่าง 
มีเอกภาพ (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 คือ 27 จังหวัด และค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 คือ 60 จังหวัด) 

2) มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความม่ันคงด้านสุขภาพผ่านความเห็นชอบจาก ค.ร.ม. 

3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information  
ได้แบบ real-time ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

4) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 วัน 
5) อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ในปี 2564 และ 2565 
6) แผนปรับปรุงโครงสร้างการท้างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจาก ค.ร.ม. 
๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง

เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย 
เป้าหมาย :  
ผู้ป่วยและคนวัยท้างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วย
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัด :  
1) นโยบายในที่ทำงาน (workplace policy) และมาตรการ ในการบูรณาการการสร้างเสริม

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจและเข้าสู่การรักษาที่บูรณาการเข้าในระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ สวัสดิการ รวมถึงการมีผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในสถานที่ทำงานภาครัฐ
และเอกชน 

2) ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศมีชุดสิทธิประโยชน์ที่เน้นรูปแบบ
บริการเชิงนวัตกรรมซึ ่งรวมถึงมาตรการในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ  
การป้องกันโรค เข้ากับการรักษาโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
การสร้างเสริมสุขภาพ การเพิ่มงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) และการบริหารจัดการงบให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และไม่ซ้ำซ้อน และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านนี้ของสถานพยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3) ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีบูรณาการและมีมาตรฐาน ที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้และ
แนวทางการปฏิบัติตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยและผู้เสี ่ยงโรคไม่ติดต่อ และเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพ 
ส่วนบุคคล (personal health record) ผ่านการสื่อสารที ่ทันสมัย พร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัล 
ส่วนบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครวมทั้งการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาล 

4) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้ำตาล 
โซเดียมและสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร รวมทั้งปัจจัย/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเป็นองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓.๓) กิจกรรมปฏิรูปที ่ 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล  
การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

เป้าหมาย :  
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน

และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ
ในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด :  
1) ระบบและกลไกการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่บูรณาการความร่วมมือระดับชาติและ

พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงคู่มือ รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมในการเร่งสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
ทั่วประเทศ ให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ มาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมือระดับต่าง  ๆ
ในการสร้างผู ้บร ิบาล การให้บริการแก่ผ ู ้ส ูงอายุ และมีทะเบียนผู ้ส ูงอายุและระดับการพึ ่งพา ทะเบียนผู้ บร ิบาล 
ในระดับต่างๆ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการอบรมให้มีทักษะในการเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 

2) ระบบและกลไกการบริบาลและรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งระบบ
บริการของทีมแพทย์ประจำครอบครัว ระบบสนับสนุน และร่วมดำเนินการของสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งอาสาสมัครและสมาชิกในครอบครัว โดยการบริบาลและรักษาพยาบาลสำหรับ
ผู้สูงอายุที่ต้องการการพ่ึงพิงจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต 
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3) ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง telemedicine, tele pharmacy, telenursing, video call และอุปกรณ์ดิจิทัล
ส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

4) ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล และอาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน 

5) มีระบบและกลไกการเงินการคลังที่ยั่งยืนรวมทั้งระบบประกันสุขภาพ กองทุนการดูแล
ระยะยาวและมาตรการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบใหม่ รวมถึงความสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓.๔) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความเป็นเอกภาพบูรณาการ เป็นธรรม ท่ัวถึง เพียงพอและย่ังยืนด้านการเงินการคลัง 

เป้าหมาย :  
1) ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการบูรณาการและ  

เป็นเอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง อีกทั้งส่งผลให้การดำเนินการตามเป้าหมาย 
ของการปฏิรูปด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพสามารถบรรลุผล
สำเร็จเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 8 ระบบที่สำคัญ 

2) ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด :  
1) มีกลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับชาติ รวมทั้งชุดสิทธิ

ประโยชน์หลักและกลไกการจ่ายที่ใช้ร่วมกันระหว่างกองทุน และมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย 
(National clearing house) ร่วมกันและมีมาตรฐานเดียว โดยที่ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีการบริหาร 
การจ่ายที่เป็นระบบเดียวกัน (single payment system) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P), 
บริการปฐมภูมิ (primary care), บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ที่บ้าน (community/Home care), บริการผู้ป่วยใน (IP) 

2) ทุกกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการบริหารจัดการระบบเดียวและหน่วย
บริหารเดียว รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ซึ่งด้องมีประเด็นนี้ในการปรับปรุง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย 

3) แยกงบประมาณสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (health promotion 
and prevention) ออกจากงบประมาณรักษาพยาบาล สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 ระบบ และ 
ครม. เห็นชอบให้ สปสช. ขยายการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ร่วมกับ สสส. ก.สธ. ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ซึ่งรวมถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง 

4) ขยายบริการและการจ่ายชดเชยค่าบริการระยะยาว ( long term care) ที่ชุมชน/ที่
บ้านไปยังประชาชนทุกสิทธิ โดย ครม. เห็นชอบให้ สปสช. บูรณาการบริการระยะยาวที่ชุมชน/ที่บ้าน ร่วมกับ
กองทุนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) มีการนำข้อมูลการเบิกจ่ายบริการสุขภาพไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ต่างๆ ได้แก่ ผู้ให้บริการ ประชาชน กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ และ
หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 
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6) คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องมีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ  
โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ 

7) มีผลลัพธ์ของการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (value based healthcare) ในพื้นที่ 
นำร่อง (sand box) 

8) มีการปรับปรุงอัตรา เงื ่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP)  
ให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน 

9) ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมถึงข้อมูลของผู้สูงอายุและผู้ที่ความต้องการ
พึ่งพิงที่บูรณาการ ครบถ้วน และเข้าถึงได้ โดยข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
ทุกกองทุนมีการบูรณาการและมีมาตรฐานในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีข้อมูลหลัก
ในทะเบียนผู ้ป่วยที ่สถานพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องส่งแลกเปลี ่ยนกัน  
เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และคืนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลในเรื่องความเสี่ยงและสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรค  
ไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับผู้ป่วยเพื่อการดูแลตนเอง 

๓.๕) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

เป้าหมาย :  
ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่าง

หน่วยงานและท้องถิ ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จในพ้ืนที่ 
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด :  
1) ระบบการบริหารจัดการเขตสุขภาพแบบบูรณาการ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และร่วมรับผิดชอบ โดยเขตสุขภาพ หน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้กลไก  
ที ่มีอยู ่ เช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับจังหวัด และกลไกใหม่  
เชิงนวัตกรรม (ดำเนินการในพ้ืนที่ 4 เขตสุขภาพนำร่อง) 

2) ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุในพื้นที่ ได้รับบริการและการสนับสนุน ตามเป้าหมาย  
การปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบ
ประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวข้อง (ดำเนินการในพื้นท่ี 4 เขตสุขภาพน้าร่อง) 

2.1) ประชาชนที ่ได ้ร ับประโยชน์จากการเตรียมพร้อมและการจัดการภาวะ     
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

2.2) ผ ู ้ป ่วยท ี ่ ได ้ร ับประโยชน ์จากการเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล 
ของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแล รักษาโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

2.3) ประชาชนที ่ได้ร ับประโยชน์จากการเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

2.4) ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริบาลดูแลและรักษาที่บ้าน/ชุมชน 
2.5) ผู ้บริบาลดูแลผู ้ส ูงอายุประเภทและระดับต่างๆผู ้ป่วยที ่ได้ร ับประโยชน์  

จากการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวข้อง 
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3) ระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและมาตรการสนับสนุนในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนา
และได้เริ่มดำเนินการตามเป้าหมายการปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวข้อง (ดำเนินการในพ้ืนที่ 4 เขตสุขภาพน้าร่อง) 

4) หน่วยบริการ/หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้เริ่มดำเนินการ/
ร่วมให้บริการแบบบูรณาการตามเป้าหมายการปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขโรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ดำเนินการในพ้ืนที่ 4 เขตสุขภาพนำร่อง) 
  ๒.๒.๓.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง) 
 ๑) เป้าหมาย  
   1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   1.2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่ม ีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
 2) ตัวช้ีวัด  
   2.1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
   2.2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ (อยู่ในกลุ่มประเทศ   
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก) 
 ๓) กิจกรรม 
   ๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจิทัล 
   เป้าหมาย : 

1) ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มี
คุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจำเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 

2) ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบ
ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการกำกับ
ติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน ๕ ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านการมีรายได้และมีงานทำ (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ  
(4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่ (Startups) 

3) ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบท และสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 

4) ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐ 
   ตัวช้ีวัด : 

1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 
ภาครัฐ ให้พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ 

2) จำนวนแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการสำคัญที่ภาครัฐพัฒนา
เองหรือให้การสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (end-to-end service) มีคุณภาพ 
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ตรงตามความจำเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานที่แท้จริ ง 
ของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน 

3) จำนวนระบบกลาง หรือแอพพลิเคชั ่น (Application) สนับสนุนกลาง รวมถึง
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารงานและบริการด้านดิจิทัลของภาครัฐที่มีการพัฒนา
เสร็จสิ้นและเริ่มต้นใช้งานจริง 

4) จำนวน (ด้าน) ประเด็นสำคัญที่มีการนำระบบข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูลขนาดใหญ่   
(Big data) ภาครัฐมาบูรณาการ เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ  
การดำเนินงาน การกำกับ ติดตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ที่เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) และศูนย์ข ้อมูลและว ิเคราะห์เสนอแนะการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร ์ระดับกระทรวง  
ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประเทศและตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนและสังคมอย่างตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์ 

5) ระดับความสำเร็จในการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื ่อไปสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี Digital Government Maturity 
Model (Gartner) ระดับ 2 

6) อัตราการเข้ารับบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ิมข้ึน (Digital service Adoption rate) 
๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปที ่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
เป้าหมาย :  
โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม  

มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

ตัวช้ีวัด :  
1) ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการระดับกระทรวง โดยอาศัยการจัดกลุ่ม     

ภารกิจแนวทางและการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการบนฐานกระทรวงให้เป็นไปตามเป้าหมายและ 
ลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรมในระยะแรก 

2) มีหลักเกณฑ์การจัดส่วนราชการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
การบริหารทรัพย์สิน ฯลฯ และแนวทางการมอบอำนาจ พร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ 
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

3) มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และร่าง
กฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความจำเป็น 
ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization 

4) มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที ่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ 
ความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานนำร่องเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
ต่อยอดในอนาคต 

5) มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร 
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  3.3) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้
ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
   เป้าหมาย : 

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกำลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 
สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์กำลังคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ  และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
   ตัวช้ีวัด : 

1) ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ หรือกลไกการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐที่มีเอกภาพ  
 และเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างบุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท 

2) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มีความรู้ทักษะ 
ทัศนคติ และกรอบความคิด (Mindset) ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๓.๔) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าหมาย : 
 สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาค  

มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวช้ีวัด :  
1) มีรูปแบบการทำงานที่เน้นการบูรณาการในประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) 

ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (ระบบการบริหารงาน โครงสร้าง) 
2) กรมและจังหวัดนำรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการตามข้อ 1) ไปปรับใช้ให้สอดคล้อง 

กับบทบาทภารกิจ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 
๓.๕) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ 

เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
เป้าหมาย :  

 1) หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ อย่างเต็มรูปแบบ 

2) มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาท  
ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใส และการทุจริต  
การจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

ตัวช้ีวัด :  
1) มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน 
2) มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐที ่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 
3) มีการเชื ่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื ้อจ ัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับ 

หน่วยงานอื่น ๆ 
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4) มีกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน  
ด้านการตรวจสอบการทุจริต 

๒.๒.๓.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย (รอง) 
๑) เป้าหมาย 

1.1) กฎหมายและกระบวนงานที่ล้ำสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม 
สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

1.2) ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน 
 ๒) ตัวช้ีวัด  

1) ร้อยละของจำนวนกระบวนงานที่เกี ่ยวกับการอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมาย 
ตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี ่ยวกับการอนุญาตได้รับ 
การดำเนินการ (ร้อยละ 100 ของจำนวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอได้รับการปรับปรุง) 

2) จำนวนแผนงานหรือโครงการในการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงได้โดยสะดวก (ไม่น้อยกว่าสองเรื่องต่อปี) 

๓) กิจกรรม 
   ๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
   เป้าหมาย : 

กระบวนงานที ่เกี ่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที ่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรค  
 ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด :  
1) ร้อยละ 80 ของจำนวนกระบวนงานฯ ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุง

ภายในเดือนกันยายน 2564  
2) ร้อยละ 100 ของจำนวนกระบวนงานฯ ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุง

ภายในเดือนกันยายน 2565 
   ๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย  
   เป้าหมาย :  
   ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้   
เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและ  
การให้บริการประชาชน 
   ตัวช้ีวัด :  
   1) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

2) มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Service) 

 
 



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 81 

 

 ๒.2.๓.๔ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ (รอง) 
 ๑) เป้าหมาย  

1.1) ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
1.2) ปรับบทบาท โครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ 

๒) ตัวชี้วัด  
2.1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 

(International Institute for Management Development: IMD) (อยู ่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรก 
ที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด) 

2.2) อันดับประสิทธิภาพภาครัฐโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for 
Management Development: IMD) (อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน) 

๓) กิจกรรม 
  ๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 
   เป้าหมาย : 
   ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
   ตัวช้ีวัด : 

1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 3.8 

2) มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี 

  ๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
   เป้าหมาย : 
   ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
      ตัวช้ีวัด : 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ในด้านสุขภาพ
และอนามัย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย World Economic Forum (WEF)  
อยู่ในกลุ่ม 50 อันดับแรกของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ 

๓.๓) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

เป้าหมาย :  
1) SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
2) ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs 
ตัวช้ีวัด : 
1) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 45 ในปี 2565 
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2) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
อยู่ในกลุ่มอันดับ 1 ใน 36 ในปี 2565 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development: IMD) 
 2.2.3.5 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง) 

๑) เป้าหมาย  
 1.1) สิ่งแวดล้อมไดรับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษ   

และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  
 1.2) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน   

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน
ของประเทศ    

๒) ตัวช้ีวัด  
  อันดับของประเทศด้านความยั ่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (SDGs)  

(ไทยอยูในอันดับต่ำกว่า 50 ประเทศแรกของโลก) 
๓) กิจกรรม 

  ๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

เป้าหมาย :  
   ควบคุม ลด และขจัดมลพิษท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
  ตัวช้ีวัด :  
   คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์

มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒.๓.๖ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (รอง) 

๑) เป้าหมาย  
การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ 

กับการกำกับที ่มีความชอบธรรม และการใช้พื ้นที ่ดิจิทัล เพื ่อการสื ่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพ 
ของการแสดงออก การรับรู ้ของประชาชนด้วยความเชื ่อว่าเสรีภาพของการสื ่อสารคือเสรีภาพของประชาชน 
ตามแนวทางของประชาธิปไตย 

๒) ตัวช้ีวัด  
การรู ้เท่าทันสื ่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ตามกรอบ 

การประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดหลัก 
ได้แก่ (1) การเข้าถึง (2) การประเมิน และ (3) การสร้าง (*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 
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 3) กิจกรรม 
๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
เป้าหมายและตัวชี้วัด :  

1) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ  
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง 
ทันสมัยในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
  ๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
   มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือกรณี
เกิดโรคระบาดรุนแรง 

2.2.3.7 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม (รอง) 
 ๑) เป้าหมาย  

อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net)  
ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

๒) ตัวช้ีวัด  
มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ (ระดับความสำเร็จของการจัดทำ

ฐานข้อมูลทางสังคมระดับพื้นที่ร้อยละ 100 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ทางสังคมในระดับพ้ืนที่และคลังข้อมูลด้านอาชีพ) 

๓) กิจกรรม 
๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับ

พื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย :  
ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที ่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที ่

ตัวช้ีวัด : 
ชุมชนมีฐานข้อมูลทางสังคมที่เชื่อมโยงกันทุกมิติในระดับพื้นที่ ภายในปี 2565 

๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
     เป้าหมาย :  

ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบัน 
และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเพ่ือให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน 
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ตัวช้ีวัด : 
ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565 
๓.๓) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

    เป้าหมาย : 
ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง 
ตัวช้ีวัด : 
ชุมชนเมืองมีกฎหมายรับรองฐานะให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งชุมชนสามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร  
ของชุมชนด้วยตนเอง ภายในปี 2565 

๒.๒.๓.๘ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
 ๑) เป้าหมาย  

1.1) ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
   1.2) หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.1) คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น ( Corruption Perceptions Index: 

CPI) (คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ที่ 45 คะแนน) 
๒.2) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA (ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)) 

3) กิจกรรม 
๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

    เป้าหมาย : 
1) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
2) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ  

พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

3) มีการยื ่นบัญชีทรัพย์สินและหนี ้ส ินของเจ้าหน้าที ่ของรัฐต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
การร่ำรวยผิดปกติ 

4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ 
มิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อ
ผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับ
ใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ตัวช้ีวัด : 
1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ภายในต้นปี 2564 
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2) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ภายในปี 2564 และยกระดับเป็นกฎหมาย
ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี 2565 

3) มีการยื ่นบัญชีทรัพย์สินและหนี ้ส ินของเจ้าหน้าที ่ของรัฐต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจรัฐ
ต่อประชาชนต้องดำเนินการภายในปี 2564 และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี 2565 

4) หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนำหลักความรับผิดชอบ
ในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี 2564 

๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปที ่ 5 พัฒนามาตรการสกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 
   เป้าหมาย : 

1) ทุกหน่วยงานภาครัฐที ่มีโครงการที ่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่กำหนด (งบประมาณการดำเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการ 
ที ่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั ่นคง ในวงกว้าง ) จะต้องประเมินความเสี ่ยงต่อการทุจริต 
ของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

2) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อ  
จัดจ้าง)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2565 

3) หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ฉบับ 

ตัวช้ีวัด : 
1) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที ่มีโครงการตามเกณฑ์ที ่กำหนดจะต้อง

นำเสนอข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสำนักงบประมาณร้อยละ 50 ในปี 
2564 และร้อยละ 100 ในปี 2565 

2) หน่วยงานตรวจสอบ ดำเนินการติดตาม กำกับดูแลทุกโครงการ ที่มีการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ภายในปี 2565 

3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที ่กำหนดจะต้องรายงานผล 
การดำเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ในปี 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของหน่วยงานดังกล่าวและรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ 50 ในปี 
2564 และร้อยละ 100 ภายในปี 2565 
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๒.๒.๓.๙ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (รอง) 
 ๑) เป้าหมาย  

ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

๒) ตัวช้ีวัด 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) (ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี) 

3) กิจกรรม 
๓.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิต

ทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพ 
     เป้าหมาย : 

ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ 

ตัวช้ีวัด : 
1) อัตราประชากรที่มีการออกกำลังกายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
2) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพ่ิมข้ึน 

๓.๒) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 
เป้าหมาย : 
หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา

ใหม่ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด : 
หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ได้อย่างน้อย 

กรมละ 1 ประเด็นต่อปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายในปี 2564 ไว้ที่ 20 ประเด็นใหม่ในกรมนำร่อง 

 2.2.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  1) วัตถุประสงค์ที่ 
  ๑.๑ เพื ่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที ่สมบูรณ์ มีค ุณธรรมจริยธรรม  

มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน 
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
    1.3 เพื ่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั ่งยืน  
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

 1.4  เพื ่อร ักษาและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 
ให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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 1.5   เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

  ๒) เป้าหมายรวมที่ 
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  ๒.2 ความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (หลัก) 
         ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ  
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ื อลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ 
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์ปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

  3) ยุทธศาสตร์ 
   แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

 3.1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่
       ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน (หลัก) 
       2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น (รอง) 
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        2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมเพ่ิมข้ึน  

   3.1.2) แนวทางการพัฒนาที่  
3.4 ลดปัจจัยเสี ่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ (หลัก) 
     ๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกสุขภาพที่ดี 
และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที ่หลากหลาย  จัดบริการให้คำปรึกษา  
ด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๓ .๔ .๒ ส่งเสร ิมให ้คนมีก ิจกรรมทางส ุขภาพที ่ เหมาะสมกับวัย 
ทั้งรูปแบบการออกกำลังกายโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ  
สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 

๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที ่ส ่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
การติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ 

๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทำ
นโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ  พื้นที่ และชุมชนที่จะ
นำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า (รอง) 

 ๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม 
   3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
   3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (รอง) 
     ๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และ
โครงสร้างพื้นฐานที่เชื ่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค  
พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒ จัดทำแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและ
ผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที่คำนึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ 

๓.๕.๓ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว
ให้สามารถใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศท้ังในด้านการคลังและสาธารณสุข 
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3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (รอง) 
 ๓.๖.๑ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุครอบคลุม

การจัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 
 ๓.๖.๒ พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จำเป็นต้องพัก

ฟื้นก่อนกลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานสำหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว 

 ๓.๖.๓ ว ิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมสิ ่งอำนวยความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบำบัดรักษา 

3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื ้อต่อการสร้างความเข้มแข็ง 

ของครอบครัวทั ้งการใช้สื ่อเพื ่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื ่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิก  
ในครอบครัวสร้างพื ้นที ่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน  
ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 

 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ 
ที ่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่ งานวิจัยสู ่สาธารณะ รวมทั ้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชน 
ในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ 

 3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตาเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามคำสอนของแต่ละศาสนา และเร่งฟ้ืนศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

 3.7.5 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและ 
อยู่บนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม 

3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง) 

 3.2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
     1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

สังคมท่ีแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

     ๒. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

 3.2.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 

ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (รอง) 
๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ใน

พื้นที่ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ  
ด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คำปรึกษา  
การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

  ๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ 
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ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากร  
อย่างเท่าเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (หลัก)  
     ๓ .๒ .๒  บร ิหารจ ัดการการให ้บร ิการสาธารณส ุขท ี ่ม ีค ุณภาพ 
ให้ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู ้ป ่วยตั ้งแต่ระดับชุมชนไปสู ่ระดับจังหวัด  ภาค และ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ  
พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์
เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล  
       3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิ  
ในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
     3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจช ุมชน โดยส่งเสร ิมการประกอบอาชีพ 
ของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
ในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชน
ในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  

 3.3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (รอง) 

 3.3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
 ๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (หลัก) 

2.1.1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

2.1.2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
2.1.4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

  2.1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  
 ๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา (รอง) 
   2.2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
     2.2.๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 3.3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
      ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย  
3.2.1.๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
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      3.2.1.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เกษตร โดย (๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ 
และการทาประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๔) สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้า
เกษตร (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
       3.2.1.๕ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเกษตร (๒) ส่งเสริม
ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
     ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดย  
       3.2.2.๑ พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง  โดย (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่พัฒนา 
เป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสำหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพต่าง ๆ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง  ๆ  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สำคัญของประเทศ 
ในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั ้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที ่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  
๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื ่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจ  
ในลักษณะคลัสเตอร์ ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 
     ๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 
      3.2.3.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการที่มีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 
       3.2.3.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ ๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยดำเนินการ (๑) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจาย
รายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึง  
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ที ่มนุษย์สร้างขึ ้นเพื ่อให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวใหม่ที ่ด ึงดูด
นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรม  
การท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
เพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากร 
ในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ  
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    ๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย  
3.2.4.๑ ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก 
3.2.4.๔ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3.2.4.๗ พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง) 

  3.4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  

   1. รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
     2. สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิว
ดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ 

   ๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ 

  3.4.2) แนวทางการพัฒนาที่  
๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

   ๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรม  
ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทำชุดการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการนำงานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพร
ที่เป็นยาและเครื่องสำอางที ่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่  
กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริงของทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 
             3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน 

               3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนและระบบ
กระจายน้ำให้ดีขึ้น 

       ๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
เมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  
     3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต  
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

   ๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
       3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     ๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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     ๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
     ๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ 
ในการรองรับของระบบนิเวศ 
     ๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 

 3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน (รอง) 

 3.5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
  ๕. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร

และภัยคุกคามอ่ืนๆ (หลัก) 
    4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั ่นคงในกลุ่ ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ (รอง) 

    1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
    3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 3.5.2) แนวทางการพัฒนาที่  

  ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินด้านโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ) 
(หลัก) 

   3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที ่มีประสิทธิภาพ 
ให้พร้อมในการปฏิบัติ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติฉุกเฉิน 

   3.2.4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความ
พร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย 
พร้อมทั้งจัดทำระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

   3.2.7. ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั้งระดับภูมิภาค และพหุภาคี 

๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (รอง) 

  3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติในการวางระบบเฝ้าระวัง 

3.1 การรักษาความมั ่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้  
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

 3.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 

 3.6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
    1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (หลัก) 
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    2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (รอง) 
  4. ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

 3.6.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
   3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ 
   3.1.3 กำหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลด

หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคดำเนินการแทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน ธุรกิจเพ่ือสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปดำเนินการแทนได้ 

   ๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ โดย 

    3.1.4.2 สรรหาคนรุ ่นใหม่ที ่มีความรู ้ความสามารถและ
สมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ โดยให้คำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

    3.1.4.3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกำลังคนภาครัฐ
ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 

    3.1.4.4 วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตาม
ลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด 

    3.1.4.5 กำหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
บุคลากรภาครัฐ การพิจารณาบำเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรมให้มีความโปร่งใส่
ตรวจสอบได้ และมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

    3.1.4.6 พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นำ และการปรับปรุง
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง 
รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 

    3.1.4.7 วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐ
ทั้งในส่วนข้าราชการประจำและบุคลากรจากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาดำรงตำแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจัง
มากขึ้น โดยให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 
     ๓.๒.๓ กำหนดโครงสร ้างและลำด ับความสำค ัญของแผนงาน 
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดยในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
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ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการจ่ายเงิน และ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ 
     ๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์  
การพัฒนาทั ้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการดำเนินงานหรือการใช้จ ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป 
รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเพิ่มขึ้น และมีการเปิดเผยผลการประเมิน  
ต่อสาธารณะชนโดยมีกำหนดเวลาการเปิดเผยที่แน่นอน 

  ๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
   3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือ

กันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน ปละประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
   3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย เพื่อให้รับทราบและเข้าใจถึงสิ่งที่รัฐกำลังดำเนินการ และดำเนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 

   ๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวาง
ระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันที  
เมื่อต้องการ รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง 

   ๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต และ 
ความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการ
ภาครัฐที่อำนวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ของรัฐที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และ
ติดตามการดำเนินงานของรัฐได้ 

   ๓.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพื ้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทำงานและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ 
ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง 
นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 
 ๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
ท้องถิ่นให้ชัดเจนตามศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข และจัดให้มี
การประเมินศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นให้ถูกต้องและชัดเจนจากหน่วยงานประเมินที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งกำหนด
กลไกและมาตรการกำกับติดตามการดำเนินการกระจายอำนาจให้ชัดเจน 
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๓ .๔ .๒ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้พ ัฒนาร ูปแบบ 
การจัดบริการสาธารณะให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคมให้มากขึน้ 
    ๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
      3.5.1.2 พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที ่ทำให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

          3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
3.5.2.3 เร ่ งร ัดหน ่วยงานภาคร ัฐให ้ม ีการดำเน ินงาน 

ในการกำหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด  โดยติดตาม 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง 

  ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

   ๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
3.6.1.๑ เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หมดความจำเป็นหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์และความพร้อมของการนำไปปฏิบัติ เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงตามข้อกำหนดในพระราชกฤษฏีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3.6.1.๒ นำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออก
กฎหมาย ( Regulatory Impact Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม 
และการออกกฎหมายใหม่ทุกครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะ
สหวิชาให้สามารถพัฒนาและใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก  ระหว่างบังคับ
ใช้ และภายหลังการบังคับใช้ไประยะหนึ่ง 

3.7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง) 

   3.7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
   5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ (หลัก)  

  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางรางและทางน้ำ และเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยายขีด
สามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคให้
เพียงพอกับความต้องการ (รอง) 

 3.7.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลัก) 
   ๓.๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
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  3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (รอง) 
     ๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก 

3.8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (รอง) 
  3.8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่   
        1. เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
        2. เพิ ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  3.8.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และเชิงสังคม (หลัก) 
   ๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

พัฒนาได้เอง 
   ๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

     ๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๓.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

๓.๒.๑ ส่งเสริมผู ้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม
หรือชุมชน  

  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม (รอง) 

   ๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
3.3.1.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั ้งความรู ้และความ

เข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจตลาดและรูปแบบการทำธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและ
เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนางานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการ
ลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

    ๓.๓..1.๒ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๓.๓..1.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

   3.9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค  เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (รอง) 

   3.9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
     2. เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคน  
ทุกกลุ่มวัยในสังคม 
     4.  เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
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   3.9.2) แนวทางการพัฒนาที่   

         3.3  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
       3.3.1 พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก 
       3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

    3.10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง) 

   3.10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
     1. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี
การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
     4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 

   3.10.2) แนวทางการพัฒนาที่  

     3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 

      3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
     3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
     3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ 

๒.๒.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 ๑) นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ   
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
รองรับนโยบายที่ 13  

 ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
            ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญ

กับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วน
พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

 ๔) ตัวชี้วัด  
      (๑) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อม

เผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 
      (๒) ระดับความสำเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์  

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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 ๕) กลยุทธ์ 
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และผนึกกำลัง

ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย ภัยที่เกิดจาก  
การสู้รบ และวิกฤตการณ์ความมั่นคง 

      (๒) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

      (๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับ
ต่างประเทศ โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และเข้าร่วมฝึกซ้อม  
เพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

      (๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติให้สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้และประสบการณ์กับต่างประเทศ ที ่มีความเชี ่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
อย่างต่อเนื่อง 
 
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

▪ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ของ กระทรวงสาธารณสุข 
▪ แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 

2560 – 2564 ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559) 
▪ ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 ของ 

กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559) 
▪ แผนยุทธศาสตร ์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธ ิใบไม้ต ับและมะเร ็งท ่อน ้ำดี   

ปี 2559 – 2568 ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) 
▪ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

ของกระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559) 
▪ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

สำหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
▪ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559) 
▪ ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 ของ 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560) 
▪ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 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) 
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▪ แผนปฏิบัต ิการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560) 

▪ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 
2564 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

▪ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 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 
▪ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
▪ แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกรมควบคุมโรค 
▪ แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 

2563 – 2567 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
▪ แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
▪ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 

2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 – 2565) 
▪ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
▪ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกรมสุขภาพจิต 
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ของ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ  
▪ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 

2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
▪ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปี

งบประมาณ 2564 ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
▪ นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
▪ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงทรัพยากร 

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 
▪ แผนทันตกรรมผู้สูงอายแุห่งชาติ ของกรมอนามัย 
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ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาล 
รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์

ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑”  
โดยมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ซ่ึงรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน ในช่วง ๔ ปีข้างหน้า ดังนี้  

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   
๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย   
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม    

โดยนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขโดยตรงคือนโยบายด้านที ่ ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ ้มครองทางสังคม  
ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
                            ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการแพทย์แม่นยำ และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัย  
ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 
                             ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ   โดยการพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือ
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบ
วงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่   
                             ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอ
ประจำบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและ
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ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื ่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั ้งเพิ ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
                             ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำ 
ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญ หลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีส่งเสริมความเสมอภาค 
ทางสังคม สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุน และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการ ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัย
ที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 

  นอกจากนโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้าน รัฐบาลได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อบรรเทา
ปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และ 
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ  สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ  

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ  
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ  การดำเนินการ 

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
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3.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ มอบ
นโยบายขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่วิถีใหม่แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย" 
โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
เมื ่อวันที ่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น 
ในหลายประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดูแลประชาชน 
ทุกช่วงวัยตั ้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องทำงานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื ่อลดความเจ็บป่วย  
ความยากจนของประชาชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขควรมีการออกแบบระบบสาธารณสุขที่ปลอดภัย และการดำเนิน
ชีวิตเพื่อตั้งรับสถานการณ์โรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติของทุกคนในประเทศ 
เพ่ือให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศ
ไทยแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน และมีนโยบายสำคัญท่ีมุ่งเน้น 9 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง โดยการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน 
คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัวครบ 3 คน ได้แก่ หมอประจำบ้าน คือ  อสม. หมออนามัย คือ บุคลากร
สาธารณสุขประจำ รพ.สต. และหมอครอบครัว คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้แก่ประเทศไทยสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทย และให้มีศักยภาพ  
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

2. ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสุขภาพสนับสนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการจัดบริการสุขภาพ และเพิ่มมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
และประเทศชาติ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) ของประเทศไทย 

3. ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ใช้อย่างครอบคลุม 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่งวิจัยพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เกิดการเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ  New Normal เน้น 
อาหาร ออกกำลังกาย เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

5. COVID - 19 ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุมการระบาดของ โรค 
และมุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ เป็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพ 
ในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

6. การพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้าเพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาลมุ่งสร้าง
ความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่
และนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพมีการจัดระบบบริการให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนท 

7. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยดูแลและลด
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก 
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8. ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสในการบริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันให้กับองค์กร 

9. บุคลากรถือเป็นหัวใจขององค์กร ผู้นำต้องดูแล ต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
แห่งความสุข” ให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน งานได้ผลคนเป็นสุข จะสร้างผลผลิตของงาน  
ในการดูแลประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

 
ส่วนที่ 4 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 

สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวีถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่แคโ่รค COVID-19 ที่เป็น
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำเท่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ยังมีอุบัติการณ์ของโรคเรื้อรัง และปัจจัยทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพของประชาชน (Social Determinants of Health) ที่มีความหลากหลายและควบคุม
ได้ยากข้ึน โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบต่อบริบทสุขภาพของคนไทย มีดังต่อไปนี้ 

4.1 ปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  

4.1.1 สังคมผู้สูงอายุ 

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จากการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยปี 2553 - 2583 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
พบว่า ปัจจุบันอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยต่ำกว่าระดับทดแทนอยู่ที่อัตรา 1.62 และคาดการณ์ว่า
ในปี 2583 อัตราการเจริญพันธุ ์รวมอาจลดลงเหลือเพียง 1.3 คน ส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทย  
มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น ๑๘%  
ในปี 25๖๓ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 26.๙ % ในปี 2573 และก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 
(Super Aged Society) ในปี พ.ศ. 2576 ซึ่งประชากรที่สูงอายุจะมีสัดส่วน ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 
ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะมีจำนวนลดลง โดยกลุ่มวัยเด็กจะลดลงอย่างรวดเร็วจาก 11.79 ล้านคน
ในปี 2558 เหลือเพียง 8.17 ล้านคนในปี 2583 ส่วนกลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงจาก 43.0 ล้านคน  
เป็น 35.2 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน และยังมีปัญหาผลิตผลจากแรงงานต่ำ นอกจากนี้คนไทยไม่นิยมทำงาน
ระดับล่าง ทำให้ต้องพึ่งการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นช่องทางทำให้เกิดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
เพ่ิมมากข้ึน  

กลุ่มผู้สูงอายุทีม่ีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทำให้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน สะท้อนภาระค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพ ขณะเดียวกันผู ้สูงอายุจำนวนมากมีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ และจะส่งผลให้อัตราการพึ่งพิง  
ของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มี
ศักยภาพแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คน 
แบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน อีกทั้งการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากขึ้น เป็นผลให้ประชากรมีอายุ
ยืนยาวขึ้น แต่คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ติดบ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้มีเพ่ิมข้ึน และแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังก็เพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง 
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4.1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาประเทศ 
  จากการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาประเทศอย่างไม่เหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน ปัญหาขยะของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง  

  ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตรายมีแนวโน้มในการจัดการ
ที่ดีขึ้น ในปี 2562 มีขยะมูลฝอยประมาณ 28.71 ล้านตัน โดยพบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง  การเพิ่มขึ้น 
ของประชากรและประชากรแฝงแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยขยะถูกคัดแยก
และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 12.52 ล้านตัน (ร้อยละ 44) ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน (ร้อยละ 34) 
กำจัดไม่ถูกต้อง 6.38 ล้านตัน (ร้อยละ 22) ทั้งนี้ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีแนวโน้มดีขึ ้น (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562b) ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีจำนวน 1.893 ล้านตัน ลดลง 0.733 ล้านตัน จากปี 
2560 ส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.2 ล้านตัน  และของเสียอันตรายจากชุมชน 0.638 
ล้านตัน (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ) 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 มูลฝอยติดเชื้อได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้อง 49,897.86 ตัน (ร้อยละ 89.91) ส่วนใหญ่กำจัดโดยใช้เตาเผา และการนึ่งฆ่าเชื้อด้วย
ไอน้ำที่สถานพยาบาล สำหรับสถานพยาบาล ขนาดเล็กเป็นการเก็บรวบรวมและขนส่งไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย   
เป็นศูนย์กลางในการนำไปจัดการต่อไป  

การขยายตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในและ ต่างประเทศ ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข  ซึ่งสารอันตรายเป็น 
ส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ การควบคุมและจัดการสารอันตรายของประเทศไทยที่สำคัญ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ควบคุม การผลิต นำเข้า ส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง 
ของสารอันตรายภายในประเทศ โดยสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก ปี 2561 มีการนำเข้าเพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 จาก 2.77 ล้านตัน เป็น 2.91 ล้านตัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5) ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรม  
ที่นำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) กรดซัลฟูริก 
(sulfuric acid) และ เอทิลีนไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane)  
ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการนำเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรมในปี 2557 – 2561 พบว่า สถานการณ์การใช้สาร
อันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

สำหรับปัญหามลพิษทางอากาศยังพบว่าเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปี 
2561  พบมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds, VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่ 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
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เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตาม
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือ ปริมาณรถยนต์จำนวนมาก พ้ืนที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่มาจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองหินในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง การจราจรการบรรทุกขนส่งในพื้นที่ ถนนชำรุด พบจำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 
165 วัน จากการตรวจวัด 362 วัน เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่ผ ่านมา (จากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 46) ซึ ่งยังต้อง 
มีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น  สำหรับมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า สถานการณ์  
ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น  
  สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและไฟไหม้ป่า 
สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ ้นตั ้งแต่ปี  2559 โดยในปี 2561 จำนวนวันที ่ฝุ ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลง 
จากปี 2559 และปี 2560 จาก 61 วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน (ลดลงร้อยละ 44 และ 11 ตามลำดับ)  
จุดความร้อนสะสมรายจังหวัดมีค่าลดลงจากปี  2559 และปี 2560 จาก 10,133 จุด และ 5,418 จุด  
เป็น 4,722 จุด (ลดลงร้อยละ 53 และ 13 ตามลำดับ) ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น 
เกิดจากการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักภายใต้กลไก
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นผู ้บัญชาการ 
แบบ Single Command 
  ในส่วนของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพบว่า 
มีเกิดข้ึนในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - เมษายน) และปลายปี (เดือนธันวาคม) ของทุกปี มีแหล่งกำเนิดหลักมาจาก
ยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ เนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุม
ตอนบนของประเทศมีกำลังอ่อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น อากาศจมตัว จนเกิดสภาพอากาศปิด เกิดการสะสมของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศจนเริ่มมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน จากรายงานสถานการณ์และ
คุณภาพอากาศประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 51 - 90 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในระดับเริ่ม
มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนมกราคม 2564 พบปริมาณฝุ่น 
PM 2.5 สูงในช่วงวันที่ 14 - 17 และ 20 - 24 โดยบางพื้นที่มีค่ำเฉลี ่ยมากกว่า 90 มคก./ลบ.ม. ได้แก่  
เขตธนบุรี เขตบางขุนเทียน และเขตดินแดง กรุงเทพฯ อ.พระประแดง อ.เมือง และ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
และ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 114 มคก./ลบ.ม. ที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพและ 
เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าปริมาณของฝุ่น (PM 2.5 และ PM 10)  
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยแต่ละปีมีคนประมาณ 7 ล้านคนต้องเสียชีวิตเพราะ
มลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังส่งผลกระทบได้ทั้งกับอวัยวะภายนอก เช่น ตา และผิวหนัง 
และอวัยวะภายใน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่น ๆ ในปอด ระบบเส้นเลือด เนื่องจาก
ฝุ่นมีขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ได้ และด้วยอนุภาคขนาดเล็ก
ของ PM 2.5 อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งยึดเกาะของมลพิษอื่น ๆ เช่น แคดเมี่ยม ปรอท โลหะหนัก สารโพลีไซคลิก 
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) จากการจราจร หรือแหล่งก่อมลพิษ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดมะเร็งในระยะยาว 
ทั้งนี้ จากข้อมูล Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้อง
กับมลพิษทางอากาศประมาณ 6.9 ล้านราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 1.8 ล้านราย ผู้ป่วยกลุ่มโรคตา
อักเสบ 1.2 ล้านราย และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 8.4 แสนราย โดยภาคเหนือพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้อง 
กับมลพิษทางอากาศประมาณ 1.4 ล้านราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 3.7 แสนราย ผู้ป่วยกลุ่มโรคตา
อักเสบ 2.6 แสนราย และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2.4 แสนราย สำหรับกรุงเทพฯ พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้อง 
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กับมลพิษทางอากาศประมาณ 3 แสนราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 3.4 หมื่นราย ผู้ป่วยกลุ่มโรคตา
อักเสบ 4.1 หมื่นราย และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2 หมื่นราย 

 4.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)  
  จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการสะสม
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิด การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที ่ร ุนแรงและบ่อยครั ้งขึ ้น ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะที่สามารถ
แพร่ขยายและเจริญเติบโตดีขึ้นในสภาพอากาศร้อน เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก เป็นต้น การเกิดโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

 4.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
  จากการจัดอันดับ "ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(The Networked Readiness Index : NRI)” ของ World Economic Forum พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 62 
ณ ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2558 ถึง 5 อันดับ แสดงถึงความก้าวหน้าและโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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 ต่อ GDP (%) อยู ่ที ่ร ้อยละ 0.48 ซึ ่งอยู ่ในอันดับที ่ 51 จากทั้งหมด 60 ประเทศ )  
ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่
ร้อยละ 4.29, 3.59, 2.74 และ 2.15 ต่อ GDP ในปี 2559 ตามลำดับ (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) 

  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการรักษาโรคก้าวหน้ามากที่สำคัญ  ได้แก่  
1) สเต็มเซลล์มีศ ักยภาพที ่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อว ัยวะใดก็ได้ใน 220 ชนิด ถ้าสามารถเอาไปใส่ในคน 
ที่อวัยวะเสื่อมเพราะโรค และบังคับให้แบ่งตัวขึ้นมาทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหาย ได้ก็จะสามารถ 
ใช้รักษาโรคได้ 2) นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Nanomedicine) ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิจัยหลายประเทศ 
ทั่วโลกกำลังแข่งขันกันอย่างหนัก เพื ่อคิดค้นและออกแบบระบบนำส่งยาที ่ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื ่อให้การรักษา 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ดาวินชี (Da Vinci) แขนกลของหุ่นยนต์จะถูก
ควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางก้านควบคุม (joystick) ทำให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างแม่นยำ ลดความเจ็บปวด
จากการผ่าตัด ทำให้เสียเลือดน้อยกว่า และระยะการพักฟื้นเร็วขึ้น หุ่นยนต์ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพคนพิการ  
เพื่อช่วยในการเดินหรือการเคลื ่อนไหวที่ดีขึ ้นสำหรับผู้พิการการใช้สัญญาณทางชีวภาพ (Biological signal)  
ของร่างกายส่วนอื่น เพ่ือนำมาใช้ควบคุมหุ่นยนต์ 

 4.1.5 การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนอย่างไร้พรมแดน 
 การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย เพราะเป็นการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งข ัน ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  
การส่งออก เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่ออย่างไรพรมแดนเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
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ประชาชนในหลายด้าน เช่น ในปี 2557 พบว่าในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก พบว่าอุบัติการณ์  
ของโรคมาลาเรีย อัตราป่วยวัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศ รวมทั้งปัญหาจาก
แรงงานต่างด้าวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีประกันสุขภาพหรือไม่มีความสามารถ  
ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้เพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

4.2 สถานะสุขภาพประชาชนไทย 
 สถานะสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต เห็นได้จากการมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด (LE) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) 
จาก 70.4 ปี ในเพศชายและ 77.5 ปี ในเพศหญิง ในปี 2553 เป ็น 72.6 ปี ในเพศชาย และ 79.3 ปี  
ในเพศหญิงในปี 2563 สำหรับอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เพิ่มขึ้นจาก 65.4 ปี ในเพศชาย และ 
71.4 ปี ในเพศหญิง ในปี 2552 เป็น 68.5 ปี ในเพศชาย และ 74.2 ปี ในเพศหญิง ในปี 2557 โดยเพศหญิง
มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีมากว่าเพศชาย นอกจากนี้อัตราการตายของมารดาในช่วง 5 ปี (ปี 2555 – 2559) 
ภาพประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 18.1 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี 2555 เป็น 26.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ในปี 2559 ส่วนอัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน มีแนวโน้มคงที่อยู่ระหว่าง 6 – 7 ต่อการเกิดมีชีพพันคน 
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 
 สาเหตุการตายสำคัญที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง รองลงมา ได้แก่ การทำร้าย
ตนเอง จมน้ำ ถูกทำร้ายและการพลัดตกหกล้ม ตามลำดับ ส่วนอัตราการตายมากท่ีสุดจากโรคเรื้อรัง คือ โรคมะเร็ง 
รองลงมาได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน ตามลำดับ ส่วนสาเหตุ
ความเจ็บป่วยของประชากรไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ  ในปี 2560 
คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง 
ตามลำดับ 
 นอกจากนี้ พบว่าใน ช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดต่ออุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการระบาดข้ามพรมแดน
ผ่านการเคลื่อนย้ายของประชากร สินค้าและแรงงาน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของสัตว์พาหะนำโรค โดยโรคอุบัติใหม่ 
ที่สำคัญในปัจจุบันยังมีหลายโรคที่ต้องควบคุม และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น  

4.3 ปัญหาสาธารณสุข 

 4.3.1 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง 

  กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นกลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการลดการเจ็บป่วย และตาย แต่ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนา ระบบบริการ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการให้บริการวัคซีนจะยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพแม้อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนา
และเพ่ิมชนิดของวัคซีน เพ่ือเป็นการป้องกันโรคในกลุ่มอายุอื่นๆ อีกด้วย 

  โรคไข้มาลาเรีย การควบคุมโรคไข้มาลาเรียทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดี 
สถานการณ์การระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลงโดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2558 จำนวนผู้ป่วยมาลาเรีย 
ทั่วโลก ลดลงประมาณร้อยละ 47 และมีประเทศที่ผู ้ป่วยมาลาเรียลดลงถึงร้อยละ 75 จำนวน 55 ประเทศ 
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ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียมีแนวโน้มลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมในภูมิภาคนี้ได้ดื้อต่อยารักษาหลายขนาน เช่น ยาคลอโรควิน 
(Chloroquine) ยาซัลฟาด็อกซีน-พัยริเมธามีน (Sulfadoxine-Pyrimethamine) ยาเมโฟลควิน (Mefloquine) 
และยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน (Artemisinin-based Combination Therapy) ซึ่งเป็นยารักษามาลาเรียชนิด 
ฟัลซิปารัม มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งหากเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยาดังกล่าวแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ของโลกจะ
ทำให้เกิดการระบาดที่ทำให้ควบคุมโรคไข้มาลาเรียยุ่งยากยิ่งขึ้น สำหรับสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย 
พบว่า อัตราป่วยและอัตราตายมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่า  อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ประชากรพันคน 
(Annual Parasite Incidence-API) ลดลงจาก 0.57 ในปี 2557 เป็น 0.38 ในปี 2558 และอัตราตายด้วยโรคไข้
มาลาเร ียต ่อประชากรแสนคน (Malaria MortalityRate-MMR )ลดลงจาก 0.07 ในปี 2556 เป ็น 0.06  
ในปี 2557 ปัจจุบันมีแนวโน้มสัดส่วนของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ (P. vivax) สูงกว่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม  
(P. falciparum) ในปี 2558 พบผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ ร้อยละ 63.93 และฟัลซิปารัม คิดเป็นร้อยละ
29.31 ที่เหลือเป็นเชื้อชนิดอื่น ๆ และเชื้อชนิดผสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า การกระจายของผู้ป่วย
โรคไข้มาลาเรีย มีผู้ป่วยคนไทยคิดเป็นร้อยละ 57.69 ผู้ป่วยต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 43.38 (เมียนมาร์ ร้อยละ 
14.20 ลาว ร้อยละ 1.04 และกัมพูชา ร้อยละ 0.93) ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม วัยทำงาน (15 - 60 ปี) ซึ่งประกอบ
อาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ในป่า สวน ไร่ ในเวลากลางคืนมากกว่าร้อยละ 58 ส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม จังหวัดที่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียมากท่ีสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด
ตาก อุบลราชธานี ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี และสุรินทร์ คิดเป็น
ร้อยละ 87.69 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ มีหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียทั้งหมด 2,755 หมู่บ้าน (5,552 กลุ่มบ้าน)
ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน จำนวน 220 อําเภอ จากจํานวนทั้งหมด 928 อําเภอ/เขต (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  
กรมควบคุมโรค, 2559) 

 4.3.2 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

  โรคติดต่ออุบัติใหม่ กำลังเป็นปัญหาทั่วโลก เนื่องจากทุกๆ ปี จะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิด 
การระบาดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดมีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง พบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก โรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่สำคัญ 
ในปัจจุบัน ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดนก 
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นต้น จะเห็นได้ว่า โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้ม 
เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคเหล่านี้มักมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ป่าและ 
มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของประชากร ความชุกชุมของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง 
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
หญิงตั้งครรภ์ หรือมีโอกาสสัมผัสโรคมาก เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ คนชำแหละเนื้อสัตว์ 
รวมถึงกลุ่มที่มีโอกาสแพร่โรคหรือรับโรคได้ง่าย เช่น กลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก หรือกลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศ 
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกที่มีความรุนแรงและ
แพร่กระจายอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติไปทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก ซึ่งโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) ลักษณะทางคลินิก พบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาก่อให้เกิดโรค
ที่มีความรุนแรงแตกต่างกันตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จนถึงรุนแรงในหลายระบบ เช่น ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับโรคประจำตัว และระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง 
โดยติดต่อผ่านทางละอองขนาดเล็กที่มีเชื้อไวรัสปะปนอยู่จากการสัมผัสโดยตรงหรือการสูดดมละอองฝอยเข้าไป 
นอกจากนี้เชื้อไวรัสติดต่อผ่านทาง fecal-oral transmission ได้ ระยะฟักตัวของโรคอยู่ในช่วง 2 – 14 วัน ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่แสดงอาการป่วยประมาณ 5 วัน หลังจากได้รับเชื้อ (Kenneth McIntosh et al., 2020) ผู้ติดเชื้อ 
มีอาการไข้ (87.9%) ไอแห้ง (67.7%) อ่อนเพลีย (38.1%) ไอ มีเสมหะ (33.4%) หายใจลำบาก (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 และมีโรคร่วมจะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่ไม่แสดง
อาการของโรคหรืออยู่ในระยะฟักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสสู่ผู้อ่ืนได้ (Heymann et al., 2020) และในผู้
ที ่ไม่มีประวัติสัมผัสเชื ้อแต่ไม่แสดงอาการ สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรั สได้เช่นกัน (Kenneth 
McIntosh et al., 2020)  

ปัจจุบันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีการพัฒนาเป็นหลายสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ เบต้า, สายพันธุ์
เดลต้า, สายพันธุ์อัลฟ่า สายพันธุ์แกมม่า เป็นต้น โดยมียอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 199,025,427 ราย เสียชีวิต 
4,240,425 ราย และรักษาหายแล้ว 177,914,209 ราย ปัจจุบันได้มีการเร่งผลิต/พัฒนาวัคซีนโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19 Vaccines) กันมามากมาย เพื่อเป็นการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ช่วยยับยั้งความรุนแรง 
รวมถึงช่วยลดอัตราการติดเชื้อ-เสียชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยวัคซีนโควิดที่มีประสิทธิภาพเข้าช่วย โดยมีวัคซีนที่ผ่าน
การรองรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติให้ใช้งานได้ ดังนี้ ๑) Pfizer ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) Moderna 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 3) Johnson and Johnson ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) AstraZeneca ประเทศอังกฤษและ 
๕) Covishield ประเทศอินเดีย และอนุมัติให้ใช้กรณีฉุกเฉิน ดังนี้ ๑) Sinovac ประเทศจีน และ ๒) Sinopharm 
ประเทศจีน โดยในประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีน Sinovac, AstraZeneca, Johnson and Johnson และ Pfizer 
ให้บุคลากรทางการแพทย์, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มเสี่ยง (โรคปอด และโรคทางเดิน
หายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคเบาหวาน 
และโรคอ้วน) และผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้ว จำนวน 17,866,526 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 
13,419,822 ราย และได้รับวัคซีนเข็ม ๒ จำนวน 3,996,797 และพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 633,284 
ราย เสียชีว ิต 5,074 ราย และรักษาหายแล้ว 391,815 ราย ราย (ข้อมูล ณ วันที ่ 2 สิงหาคม 2564)  
(กรมควบคุมโรค, 2564) สำหรับในประเทศไทยมีการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการจัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ. 2548 รวมถึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในพื ้นที ่เสี ่ยงสูง ทั ้งนี ้ สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
ของประชาชน Digital disruption new normal หรือความปกติแบบใหม่ (New Normal) เช่น การสวมหน้ากาก 
การเว้นระยะห่างทาง Physical Distancing และ Social Distancing และกระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการ 
เชิงรุกในการคัดกรองอย่างเข้มข้นโดยกำหนดประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งเป็นกลุ่มคนอยู่รวมกันจำนวนมากหรือทำงานที่มีความเสี่ยงในการพบปะผู้คนจำนวนมาก  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค ได้แก่ 1) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 2) ผู้ต้องขัง
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แรกรับ ผู้ต้องกักในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองแรกรับ 3) กลุ่มอาชีพที่พบปะคนจำนวนมาก ได้แก่ คนขับรถหรือ
พนักงานประจำรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานส่งของ 4) กลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคน
เข้าเมอืง ผู้ประกอบอาชีพค้าขายในตลาด/ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (Sexually transmitted infections) 
เป็นกลุ่มโรคท่ีเกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ ทั้งทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก กับผู้ที่เป็นโรค
หรือผู้ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญมี 5 โรค ได้แก่ โรคซิฟิลิส (Syphilis) โรคหนองใน (Gonorrhea)  
โรคหนองในเทียม   (Non gonococcal urethritis: NGU/NSU) โรคแผลร ิมอ่อน (Chancroid) และกามโรค 
ของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma Venereum หรือ Granuloma Inguinale) นอกจากนี้ยังมีโรค
เริมของอวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital Herpes) หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condyloma Acuminata 
หรือ Venereal Warts) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ระบุ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคมีอันตราย
สูง เช่น โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (Congenital syphilis) เกิดจากการติดเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นได้ทั้งการติด
เชื้อก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์ โดยอาจมีภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 50 – 80 ต่อการตั้งครรภ์และต่อทารก เช่น  
การแท้ง ตายคลอดหรือเป็นโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด นอกจากนี้ยังมีโรคหนองในที่เกิดจากการติดเชื ้อ Neisseria 
gonorrhoeae ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เชื้อดื้อยาที่สุดใน 5 ปีที่ผ่านมา และคาดประมาณว่ามีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกถึง 78 
ล้านคน ถึงแม้โรคอาจจะไม่ทำให้เสียชีวิตแต่ผู้ที่ติดเชื้อจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 1 
ใน 3 ของผู้ติดเชื้อนี้ยังสามารถรักษาด้วยยาต้านจุลชีพได้อย่างน้อย  1 กลุ่ม และมีเชื้อชนิดนี้บางตัวที่ดื้อยาต้าน 
จุลชีพได้หลายกลุ่มเรียกว่า Super Gonorrhea หรือ Gonorrhea superbug  

สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย  ตั ้งแต่ปี 2553 – 2562 พบว่า 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมอัตราป่วย 40.87 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 61.03
ต่อประชากรแสนคนในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 1.49 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในโรคซิฟิลิสอัตราปว่ย
เพิ่มขึ้นถึง 4.80 เท่าจากเดิมอัตราป่วย 2.85 เพิ่มขึ้นเป็น 13.69 ต่อประชากรแสนคน และโรคแผลริมอ่อน
อัตราป่วยเพิ่มขึ้น 2.72 เท่า จากเดิมอัตราป่วย 0.72 เพ่ิมข้ึนเป็น 1.96 ต่อประชากรแสนคน ขณะที่โรคหนองใน
เพิ ่มขึ ้น 1.21 เท่าจากอัตราป่วย 11.82 เพิ ่มขึ ้นเป็น 14.31 ต่อประชากรแสนคน (กองระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค, 2563)  

 โรคเอดส์ ซึ่งยังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ทำให้ผู้ติดเชื้อมีร่างกายที่อ่อนแอลง มีโรคแทรกซ้อน
ตามมา ต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องและยาวนาน ตลอดจนมีค่ารักษาพยาบาลสูง สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี 
ของประเทศไทยในภาพรวมลดลง จากการคาดประมาณล่าสุด (Spectrum-AEM 2019, 6 April 2020) พบว่า 
เมื่อสิ้นปี 2562 มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 471,061 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ และจำนวน 
ผู้ติดเชื้อฯ ทีเ่สียชีวิตจากเอชไอวี ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดลงจาก 5,500 เหลือ 5,446 ราย 
และผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตจากเอชไอวีลดลงจาก 16,000 เหลือ 13,937 ราย แต่อุบัติการณ์การติดเชื้อฯ ยังคงสูง 
คิดเป็น 0.09 ต่อประชากรที่ไม่ติดเชื้อฯ 1,000 ราย ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (0.03) ที่ UNAIDS คาดไว้ว่าจะมี
โอกาสของการแพร่ระบาดเอชไอวีอย่างต่อเนื่องต่อไป และจากข้อมูลในระบบเฝ้าระวังฯ ยังพบว่าความชุกการติดเชื้อฯ 
ในหญิงตั้งครรภ์ (อายุ 15 - 24 ปี) ที่สะท้อนถึงการติดเชื้อฯ รายใหม่เริ ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
ปี 2560, 2561 ร้อยละ 0.47, 0.45 ตามลำดับ และเพิ่มเป็นร้อยละ 0.55 ในปี 2562 ตลอดจนสัญญานเตือน
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิส หนองใน ที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี  
ที่พบอัตราป่วยโรคซิฟิลิสและหนองใน 41.6, 69.4 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ รวมถึง ปี 2562 นี้ ยังพบว่า
ซิฟิลิสในทารกแรกเกิด (Congenital Syphilis) เริ่มสูงขึ้นจากปี 2561 จากร้อยละ 0.015 เป็น ร้อยละ 0.046 
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นอกจากนั้นข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม บริบททางสังคม สถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติ ที่เป็นอุปสรรคสำคัญ 
ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการและการดำเนินงานเอดส์ ยังคงไม่มีข้อมูลใหม่ที่จะชี้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงจากเดิม  
ที่พบว่าประชาชนยังมีทัศนคติเชิงลบในการอยู ่ร่วมกับผู ้ติดเชื ้อฯ สูง (ร้อยละ 58.6 ในปี 2557) การส ำรวจ
สถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังของประเทศ ในปี 2560 และปี 2562 ผลการติดตามสถานการณ์ฯ ระบบบริการ
สุขภาพ ใน 2 รอบที่ผ่านมาเปรียบเทียบกันพบว่า สถานการณ์การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ ลดลง โดยสังเกตเห็น
บุคลากรแสดงการรังเกียจในการให้บริการกับผู้ติดเชื้อฯ ร้อยละ 27 , 23.36 ตามลำดับ ในขณะที่ผู ้ติดเชื ้อฯ  
ที่มีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติจากการมารับบริการที่สถานพยาบาลนั้น มีสถานการณ์ดีขึ้นกว่าเดิม พบว่า  
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อฯ มีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการมารับบริการสุขภาพลดลง เล็กน้อย 
(ร้อยละ 11.11, 11.06 ตามลำดับ) ประสบการณ์ในการถูกเปิดเผยผลเลือดมากขึ้น ร้อยละ 10.25 , 11.97 
ตามลำดับ แต่ผู้ติดเชื้อฯ ยังคงมีการตีตราตนเอง และไม่ลดลง (ร้อยละ 34.91, 36.06 ตามลำดับ) ทำให้คาดการณ์ 
ได้ว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา และปี 2563 ประเทศไทยอาจจะไม่บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้หากไม่มีการดำเนินงาน
อย่างเร่งรัดและมีประสิทธิภาพ (Fast tract and Smart investment) (กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค, 2562) 

  วัณโรค วัณโรคเป็นโรคติดต่อที ่ เป ็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั ่วโลก  
ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals 
: SDGs) ที ่จะบรรลุในอีก 15 ปี (ปี 2573) โดยหนึ ่งในเป้าหมายนั ้นคือ การยุติการแพร่ระบาดของวัณโรค  
จากรายงานวัณโรคของโลก ปี 2560 (global tuberculosis report 2017) โดยองค์การอนามัยโลก คาดประมาณ
อุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) ของโลกสูงถึง 10.4 ล้านคน (140 ต่อแสนประชากร) มีจำนวน
ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูงถึง 1.7 ล้านคน สำหรับจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี 1.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
10 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด โดยเสียชีวิตปีละ 0.4 ล้านคน สำหรับจำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB คาดว่า
จะมี 6 แสนคน โดยพบได้ร้อยละ 4.1 ของผู้ป่วยใหม่และร้อยละ 19 ของผู้ป่วยที่เคยรักษามาก่อน ในจำนวนนี้เป็น 
MDR-TB 4.9 แสนคน (WHO, 2017) สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลก
ที่มีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) ซึ่งมีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีจำนวนและ
อัตราป่วยวัณโรคสูง (TB) 2) กลุ่มที่มีจำนวนและอัตราวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง (TB/HIV) และ 3) กลุ่มที่มีจำนวน
และอัตราป่วยวัณโรคดื ้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) โดยในปี 2559 พบว่ามีผู ้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค  
(ผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) จำนวน 70,114 ราย, ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 6,794 ราย 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวีวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 955 ราย และวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมาก 13 ราย โดยมีผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 82.9 และ 
เมื่อพิจารณาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง พบว่าสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วัณโรคในเรือนจำ ผู้ต้องขัง 
ในเรือนจำเป็นกลุ ่มเสี ่ยงวัณโรคที่สำคัญ เนื ่องจากมีการย้ายเข้า  - ออก ของผู ้ต้องขังตลอดเวลา ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมในเรือนจำที่มีข้อจำกัด ทั้งในด้านสถานที่และจำนวนผู้ต้องขัง จึงง่ายต่อการแพร่เชื้อวัณโรค โดยเฉลี่ย
จะมีอุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 10 เท่า ในปี 2559 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง รายงานว่า  
มีผู ้ต้องขัง จำนวน 307,961 ราย พบผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 1,589 ราย โดยมีผู ้ป่วยวัณโรค 
ที่ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 293 ราย พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา rifampicin (RR-TB) จำนวน 88 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน 21 ราย และมีอัตราความสำเร็จ การรักษาผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 80.7 และ 2) วัณโรคแรงงานข้ามชาติ
และชายแดน ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดนเป็นปัญหาหนึ่งในการดำเนินงานควบคุม 
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วัณโรคของประเทศไทย เนื่องจากอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยสูงกว่าไทย 
2 - 3 เท่า และที่ผ่านมาพบแนวโน้มผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น ปี 2559 มีผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและ
บริเวณชายแดน จำนวน 3,310 ราย (สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2561) 

4.3.3 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  

  โรคเรื้อรังท่ีเป็นอันดับต้นของสาเหตุการป่วยและตายของประชาชนชาวไทย ได้แก่ โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมการบริโภค และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม  

  โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน  
เนื่องจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลิน หรือความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้งสองประการ  
การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะ 
ต่าง ๆ ได้แก่ ไต ตา เส้นประสาท หลอดเลือดและหัวใจ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรัง จนอาจทำ
ให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตได  ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเพิ ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วของผู ้ป่วยโรคเบาหวาน  
เมื่อพิจารณาจากรายงานการป่วย ปี 2561 พบว่า อัตราการป่วยของโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี  
2557 – 2561 เท่ากับ 1,032.50 , 1,233.46 , 1,292.79 , 1,344.95 และ 1,439.04 ต่อประชากร
แสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และเม่ือพิจารณา
จำนวนและอัตราการตายของโรคเบาหวาน พบว่า มีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้น ตั ้งแต่ปี 2558 – 2562 เท่ากับ 
12,621 , 14,487 , 14,322 , 14,306 และ 16,589 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 19.4, 22.3, 
22.0, 21.9 และ 25.3 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2562)  

   โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
ต้องรักษา ตลอดชีวิต ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาผู้ป่วย สาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร สังคม เศรษฐกิจ และวิถีการดำเนินชีวิต เช่น ความเครียด ความเร่ง
รีบในการรับประทานอาหาร การไม่ออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว และแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ี สำคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลัง
พัฒนาของทั่วโลก สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย ปี 2561 พบว่า อัตราการป่วยของโรคความดัน
โลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 เท่ากับ 1,544.32 , 1,882.32 , 1,993.38 , 2,076.76 
และ 2,230.18 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
2561) และเมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราการตายของโรคความดันโลหิตสูง พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ 
ปี 2558 – 2562 เท่ากับ 7,886 , 7,930 , 8,525 , 8,590 และ 9,313 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 
12.1, 12.2, 13.1, 13.1 และ 14.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

  โรคหัวใจขาดเลือด หรือ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome: ACS) 
เป็นภาวะฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เกิดจากภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเล ือด นำไปสู ่การเก ิดโรคกล้ามเน ื ้อห ัวใจตายเฉ ียบพลัน  (acute myocardial infarction; AMI) ตามมา 
สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย ปี 2561 พบว่า จำนวนและอัตราการป่วยของโรคหัวใจขาดเลือด 
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มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 เท่ากับ 185,442 และ 190,474 รายคน ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
ป่วย 1,803.86 และ 1,775.90 ต่อประชากรแสนคน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2561) และเมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราการตายของโรคหัวใจขาดเลือด พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 เท่ากับ 19,417 , 21,008 , 20,746 , 20,786 และ 20,556 ราย ตามลำดบั คิดเป็น
อัตราการตาย 29.9, 32.3, 31.8, 31.8 และ 31.4 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

  โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงาน 
ของระบบประสาทส่วนกลางที่มีสาเหตุจากการตีบ อุดตัน หรือแตกของเส้นเลือดในสมอง ซึ่งเป็นโรคระบบประสาท 
ที่พบมากที่สุด และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ส่งผลกระทบ 
ในระยะยาว และทำให้เกิดภาวะบกพร่องหรือสูญเสียการทำหน้าที่ของร่างกายซีกใดซักหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยต้องตก 
อยู่ในสภาวะของผู้พิการ และต้องพึงพิงผู้อื่น สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย ปี 2561 พบว่า จำนวน
และอัตราการป่วยของโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 เท่ากับ 84,375 และ 
92,578 รายคน ตามลำดับ ค ิดเป ็นอัตราป่วย 820.75 และ 863.16 ต ่อประชากรแสนคน ตามลำดับ  
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2561) และเมื่อพิจารณาจำนวนและอัตรา 
การตายของโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 เท่ากับ 28,146, 31,685 , 
31,172 , 30,837 และ 34,728 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 43.3, 48.7, 47.8, 47.1 และ 53.0 
ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

  โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) เป็นภัยสุขภาพที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยพบว่าการไม่สามารถควบคุมภาวะ
ของระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้นั้น เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรัง (CKD) ได้กว่าร้อยละ 
70 สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย ปี 2561 พบว่า อัตราการป่วยของโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้ม
เพิ ่มสูงขึ ้น ตั ้งแต่ปี 2557 – 2561 เท่ากับ 813.95 , 993.89 , 1,092.81 , 1,132.17 , และ 1,203.44  
ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และ
เมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราการตายของโรคไตเรื้อรัง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
เท่ากับ 676 , 919 , 842 , 774 และ 929 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 1.0, 1.4, 1.3, 1.2 และ 
1.4 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

  โรคมะเร็ง อวัยวะต่างๆ ของร่างกายประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อหลายชนิด โดยมีหน่วยที่เล็กที่สุด
คือ เซลล์ โรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยเกิดการ  เปลี่ยนแปลง 
ทางพันธุกรรมของเซลล์ ก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตโดยไม่อยู่  ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม 
ผลลัพธ์คือ การเกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็งที่เติบโตรบกวน การทำงานของเซลล์ปกติในอวัยวะ นอกจากนี้ยังสามารถ
ลุกลามแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ได้ด้วย มะเร็งอาจมีความแตกต่างได้มากมาย ตามตำแหน่งของอวัยวะที่เป็น
จุดกำเนิดของ มะเร็ง และชนิดของเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในอวัยวะนั้น ๆ (มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, 2552) 
สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ปี 2561 พบว่า ในปี 2561 มีผู้ป่วย 
มารับบริการ จำนวน 14,953 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,972 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.9 และเมื่อพิจารณา
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จำนวนและอัตราการตายของโรคมะเร็ง พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 เท่ากับ 73,938 , 
77,566 , 78,540 , 80,665 และ 84,073 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 113.7, 119.3, 120.5, 
123.3 และ 128.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2562)  

4.4 ปัจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญ 

  4.4.1 พฤติกรรมการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ การวิเคราะห์ความสูญเสียปีสุขภาวะ 
(Disability adjusted life years: DALY) ของประชากรไทย ปี 2557 พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่งในเพศชาย และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 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 นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
ติดต่อกันจะพบการเกิดอุบัติเหตุจราจรทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักอันดับหนึ่ง 
เกิดจากการเมาสุรา (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

4.4.2 การบริโภคยาสูบ ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย  
ปี 2560 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) พบว่า จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบ
บุหรี่ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจำ 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) สำหรับกลุ ่มผู ้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ ้นไป) ร้อยละ 14.4  
กลุ่มเยาวชน (อายุ 15 - 19 ปี) มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำสุด (ร้อยละ 9.7) แนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไปลดลงไม่มาก 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 สำหรับผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 2.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 1.8 
ในปี 2558 และร้อยละ 1.7 ในปี 2560 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก มีผลต่อการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีและ
จำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจาก 
17.8 ปี ในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560 และยังคงพบการได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น 
ตลาด สถานบันเทิง เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่สถานที่เหล่านี้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (สำนักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2560) 

  4.4.3 อุบัติเหตุ ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกจากรายงานสถานการณ์โลก 
ด้านความปลอดภัยทางถนน  ปี พ.ศ. 2561 (Global Report on Road Safety 2018) โดย WHO พบว่า 
ปัจจุบันอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนน เพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคนต่อปี ซึ่งประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีประมาณการผู้เสียชีวิต 32.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมี
ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22,491 คน (60 คนต่อวัน ) สถานการณ์การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยภาพรวม มีสถิติผู้เสียชีวิตลดลงจากประมาณการครั้งที่ผ่านมาขององค์การ
อนามัยโลก 2,000 คน แต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย และในภูมิภาค
อาเซียน สัดส่วนผู ้เสียชีว ิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนทั่ วโลก มีผู ้เส ียชีว ิตจากรถยนต์มากที ่ส ุด ร้อยละ 29  
จากรถจักรยานยนต์ร้อยละ 28 ที่เหลือเป็นผู้ขับขี่จักรยานและผู้เดินเท้า ร้อยละ 26 และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ ร้อยละ 
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17 ทั้งนี้สัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด 
ร้อยละ 74.4 เกิดจากรถยนต์ ร้อยละ 12.3 ผู้เดินเท้า ร้อยละ 7.6 ผู้ขี่จักรยาน ร้อยละ 3.5 และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ 
ร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนของประเทศไทยมีจำนวนมากถึงสามในสี่
สาเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนโดยสารรถจักรยานยนต์  2 ล้อ (รวมถึงรถ 3 ล้อ) ซึ่งหากคิดสัดส่วนต่อจำนวน
ประชากรของประเทศแล้ว ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะสูงเป็นลำดับ 1 ของโลก โดยจาก
สถิติการจดทะเบียนยานพาหนะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า ในปัจจุบันมีการเพิ ่มขึ ้นของจำนวน
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจาก 19 ล้านคัน เป็นจำนวน 21.13 ล้านคัน จึงทำให้จักรยานยนต์มีสัดส่วนมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 53.96 เมื่อเทียบกับรถจดทะเบียน สะสมประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (สำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2563) 

4.4.4 โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ ประชาชนไทยประสบปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  
ในหลายกรณี ซึ ่งปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ ่งแวดล้อมได้ถูกจัดแบ่งตามสภาพสาเหตุของมลพิษ  
และตามพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ รวมทั้งกำหนดเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (พ้ืนที่ Hot 
Zone) ได้แก่ 1) มลพิษสารเคมีและสารอันตรายที่สำคัญ ได้แก่ 1.1) ปัญหามลพิษจากการทำเหมือง 1.2) ปัญหา
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2) มลพิษทางอากาศที ่สำคัญ ได้แก่ 2.1) ปัญหาหมอกควัน 2.2) ปัญหาฝุ ่นละออง  
2.3) โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื้อรัง การวินิจฉัยโรคมีความยากและแตกต่างจากโรคอื่นๆ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจ  
ไม่มีการแสดงอาการป่วยที่เห็นได้ชัดเจน ใช้ระยะเวลานานในการก่อให้เกิดโรค แต่อาจส่งผลกระทบต่อระดับ
สติปัญญาและพัฒนาการของเด็กซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้  

จากรายงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (toxic effect of pesticide) จำนวน 10,312 
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.12 ต่อแสนประชากร ซึ่งเพิ่มจากปี 2559 โดยจังหวัดสตูลพบอัตราป่วยสูงสุด
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาก
ที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จำนวน 7,079 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จำนวน 2,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก 
จำนวน 5,344 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.8 

4.5 สถานการณ์บริการสุขภาพ 
 การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อรับบริการสุขภาพ (Compliance Rate) จากผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) 
พบว่า ไปรับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 57.08 สถานพยาบาลเอกชน ร้อยละ 13.78 และดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ 28.82 กรณีนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) เลือกใช้บริการมากท่ีสุดที่โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลศูนย์ รองลงมาโรงพยาบาลชุมชน สำหรับอัตราการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อเข้ารับ
บริการสุขภาพในหน่วยบริการ (Compliance Rate) ในปี 2560 กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) เป็น
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ร้อยละ 80.19 กรณีนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) เป็นร้อยละ 87.88 ซึ่งเหตุผลหลักของการไม่ใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล คือ ช้า รอนาน รองลงมาไม่สะดวกไปรับบริการในเวลาทำการ และ
การเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย กรณีนอนโรงพยาบาล เหตุผลคือ ช้า  รอนาน รองลงมา ประสบอุบัติเหตุ-เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการไม่ครอบคลุมบริการที่ได้รับ ตามลำดับ 

การใช้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ป่วยมีแนวโน้มใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลดลง โดยพบว่ามีการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำนวน ๑๗๘.๔๔๗ ล้านครั้ง ในปี ๒๕๖๒ 
เหลือ จำนวน ๑๖๔.๐๕๘ ล้านครั้ง ในปี ๒๕๖๓ และอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง/คน/ปี) ลดลงจาก ๓.๗๔๕ 
ในปี ๒๕๖๒ เหลือ ๓.๔๕๒ ในปี ๒๕๖๓ และการใช้บริการผู้ป่วยในลดลง จากจำนวน ๖.๓ ล้านครั้ง ในปี ๒๕๖๒ 
เหลือ จำนวน 5.853 ล้านครั้ง ในปี ๒๕๖๓ และอัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน (ครั้ง/คน/ปี) ลดลงจาก ๐.๑๓๒ ในปี 
๒๕๖๒ เหลือ ๐.๑๒๓ ในปี ๒๕๖๓ใช้บริการผู้ป่วยนอก มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 111.95 ล้านครั้ง ในปี 2546 เป็น 1
๗๘.๔๔๗ ล้านครั้ง ในป ี256๓ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563) 

4.6 สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพ 
ปัจจุบันสถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบสุขภาพของประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านจำนวนที่ไม่เพียงพอและการกระจายบุคลากรที่ไม่เหมาะสมก็ยังคงเป็นปัญหา  
มีความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการเพิ ่มการผลิตกำลังคน 
อย่างต่อเนื ่อง การใช้มาตรการเพิ ่มแรงจูงใจ ทั ้งในรูปแบบค่าตอบแทนประเภทต่างๆ และความก้าวหน้า  
ในอาชีพราชการ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ ในขณะที่ความสามารถในการผลิตแพทย์ต่อประชากร สามารถผลิตได้ 2 คน
ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ความสามารถในการผลิตพยาบาลสามารถผลิตได้ 12 คนต่อประชากร 
100,000 คนต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน พบว่าสิงคโปร์ และมาเลเซียมีความสามารถ 
ในการผลิตแพทย์ต่อประชากรสูงสุดในภูมิภาค คือ 8 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ในส่วนของประเทศ
ไทยมีความสามารถในการผลิตแพทย์ต่อประชากรอยู่อันดับ 7 ของภูมิภาค 

กำลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขา  
  กำลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขาหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและ
พยาบาลเทคนิค โดยพบว่า พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยกเว้นแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร โดยบุคลากรทั้ง 5 ประเภท มีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในขณะที่มีการกระจายอยู่ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 น้อยที่สุดทั้ง 5 ประเภท ทั้งนี้ อัตราส่วนของประชากรต่อแพทย์ เพิ่มขึ้นจาก 1,674 : 1  
ในปี 2562 เป็น ๑,๗๙๔ : 1 ในปี ๒๕๖๓ อัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ เพิ่มขึ้นจาก 8,151 : 1 ในปี 2562 
เป็น ๘,๖๕๒ : 1 ในปี ๒๕๖๓ และอัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร เพิ่มขึ้นจาก 4,๒๗๓ : 1 ในปี 2561 เป็น 
4,358 : 1 ในปี 2562 ส่วนพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที ่มีแนวโน้มที ่ดีขึ ้นนั ้น พบว่า อัตราส่วน
ประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ ลดลงจาก 379 : 1 ในปี 2562 เหลือ ๓๗๑ : 1 ในปี ๒๕๖๓ และอัตราส่วน
ประชากรต่อพยาบาลเทคนิค ลดลงจาก 14,735 : 1 ในปี 2562 เหลือ ๑๓,๓๗๙ : คน ในปี ๒๕๖๓ โดยจำนวน
สถานบริการที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พบว่า มีจำนวนลดลง แต่จำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
จำนวนสถานบริการที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืนทั้งประเทศมีจำนวนลดลง จากปี ๒๕๖๒ จำนวน 1,370 แห่ง 
(ภาครัฐ จำนวน 1,054 แห่ง คิดเป็น 76.93 % ภาคเอกชน จำนวน 316 แห่ง คิดเป็น 23.07 %) เหลือ 
จำนวน 1,356 แห่ง ในปี 256๓ (ภาครัฐ จำนวน 1,039 แห่ง คิดเป็น 76.62 % ภาคเอกชน จำนวน 317 
แห่ง คิดเป็น 23.38 %) และจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืนมีจำนวนเพิ่มขึ้น จาก จำนวน 158,026 เตียง 
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(ภาครัฐ จำนวน 125,871 เตียง คิดเป็น 79.65 % ภาคเอกชน จำนวน 32,155 เตียง คิดเป็น 20.35 %)  
ในปี ๒๕๖๒ เป็น 166,314 เตียง (ภาครัฐ จำนวน 133,659 เตียง คิดเป็น 80.37 % และภาคเอกชน จำนวน 
32,655 เตียง คิดเป็น 19.63 %) ในปี ๒๕๖๓ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

4.7 การเงินการคลังสุขภาพของประเทศ 
 รายจ่ายรวมด้านสุขภาพของประเทศไทย ใน ปี 2537 มีมูลค่า 127,655 ล้านบาท รายจ่าย
รวมด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นในระหว่าง ปี 2538 ถึง ปี 2540 ก่อนที่จะลดลงอย่างมากใน ปี 2541 - 2542 
เนื ่องจากประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 หลังจาก พ.ศ. 2545 เมื ่อประเทศไทย 
มีโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) รายจ่ายรวมด้านสุขภาพของประเทศไทย
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเป็น 593,946 ล้านบาทใน ปี 2559 
 รายจ่ายรวมด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 3.5  
ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ใน ปี 2537 และเพิ่มเป็นร้อยละ 4.0 ใน ปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤต 
“ต้มยำกุ ้ง”สัดส่วนดังกล่าวลดลงในปีต่อๆมา จนเป็นร้อยละ 3.2 ใน ปี 2544 เนื ่องจากอัตราการเติบโต 
ของรายจ่ายสุขภาพต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตาม  สัดส่วนดังกล่าว
กลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 ใน ปี 2545 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 4.1 ใน ปี 2559 
 รายจ่ายรวมด้านสุขภาพ ต่อรายจ่ายภาครัฐทั ้งหมดคิดเป็นร้อยละ 30.8 ใน ปี 2537 และ
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงสองปีถัดมา โดยรายจ่ายดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลักวิกฤติเศรษฐกิจใน ปี 2540 และ
มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 21.5 ใน ปี 2559 ส่วนรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพต่อรายจ่ายรวมด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ 47 ใน ปี 2537 เป็นร้อยละ 79 ใน ปี 2559 ทั้งนี้ สัดส่วนรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพต่อรายจ่าย
รัฐบาล ทั้งหมด มีแนวโน้มลดลงในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง จากร้อยละ 14.5 ใน ปี 2537 เป็นร้อยละ 10 ใน ปี 2542  
ก่อนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังการประกาศใช้นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน ปี 2545 จนเป็นร้อยละ 17.2 
ใน ป ี2559 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559) 
 
เอกสารอ้างอิง 
Heymann, D. L., Shindo, N., & WHO Scientific and Technical Advisory Group for Infectious 

Hazards. (2020). COVID-19: What is next for public health? Lancet (London, England), 
395(10224), 542–545. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30374-3 

Kenneth McIntosh, Martin S Hirsch, & Allyson Bloom. (2020). Coronavirus disease 2019 
(COVID-19): Clinical features. https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-
2019-covid-19-clinical-features?search=coronavirus-disease-2019-
covid&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2 

Silja Baller, Soumitra Dutta, & Bruno Lanvin. (2016). The Global Information Technology Report 2016. 
Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & Gao, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak  

of global health concern. Lancet (London, England), 395(10223), 470–473. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9 

WHO. (2017). Global Tuberculosis Report 2017—World. ReliefWeb. 
https://reliefweb.int/report/world/global-tuberculosis-report-2017 



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 120 

 

World Health Organization (WHO). (2020a). Coronavirus disease (COVID-19). 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

World Health Organization (WHO). (2020b). Report of the WHO-China Joint Mission  
on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf 

World Health Organization (WHO). (2020c). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. 
https://covid19.who.int 

กรมควบคุมมลพิษ. (2561). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
กรมควบคุมมลพิษ. (2562a). รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม. 
กรมควบคุมมลพิษ. (2562b). รายงานสถานการณ์ที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย.  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2561). สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2561. 

กระทรวงสาธารณสุข. 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2562). สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2562 

(Public Health Statistics A.D. 2019). กระทรวงสาธารณสุข. 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2561).  

รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555—2560. 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2562). รายงานข้อมูล

ทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี 2562. 
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2563). สรุปสถานการณ์จากการเฝ้าระวังโรค 506. 

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/index.php 
มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย. (2552). ทำความรู้จักกับโรคมะเร็งกันเถอะ. 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. (2563). รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no233-230863.pdf 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม. (2563). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์

อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562. 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2560. 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ. (2562). บทวิเคราะห์อันดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และด้านการศึกษา 
ประจำปี 2562 จากรายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2019. 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2559). บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
(National Health Accounts (NHA) of Thailand 2016). 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2562). รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ 2562. 

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. (2559). ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย  
พ.ศ.2560-2569 (National Malaria Elimination Strategy, Thailand 2017-2026). 
สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน. 



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 121 

 

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. (2561). รายงานผลการดำเนินงาน 
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2561. กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข. 
https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1039220200818064303.pdf 

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. (2561). แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 
 (National Tuberculosis control Programme Guidelines, Thailand, 2018) (p. 120). 

 

ส่วนที่ 5 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 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 แผนปฏิบัติราชการ เรื ่อง ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

๑) เป้าหมาย ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถ
จัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมีชีพแสนคน เกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 1๗ ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

2) เด็กไทยมีการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการสมวัย 
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป ี
   - ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
62 

 
85 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

3) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 ระดับสติปญัญาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 
4) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อจำนวน
ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน 

ต่อประชากรหญิงอายุ  
15 - 19 ปี พันคน 

ไม่เกิน 27 

5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 85 
6) ผู้สูงอายมุีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ ไดร้ับการดูแลทั้งใน
สถานบริการและในชุมชน 
   - ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์
   - ร้อยละของตำบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

50 
 

95 

7) ร้อยละผูสู้งอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric 
Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผูสู้งอายุ 
   - ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะ
สมองเสื่อมและไดร้ับการดูแลรักษาในคลินิกผูสู้งอาย ุ
   - ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะ
พลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรกัษาในคลินิกผูสู้งอายุ 

ร้อยละ ๕0 

๘) จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ จำนวน 5,000,000 
๙) ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ ๗๕ 

1๐) ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับจังหวัด 

ร้อยละ 
(76 จังหวัด และ กทม.) 

๑๐๐ 
 

1๑) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยนัวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
   - ร้อยละการตรวจตดิตามยืนยนัวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 
   - ร้อยละการตรวจตดิตามยืนยนัวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหติสูง 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 80 

12) ร้อยละของจังหวัดที่ผา่นการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  
 

80 

1๓) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 - 28 วัน 

ร้อยละ  
(76 จังหวัด และ กทม.) 

100                
 

1๔) ระดับความสำเร็จในการเตรยีมพร้อมและตอบโต้การระบาด
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระดับ 
(76 จังหวัด และ กทม.) 

ดีมาก 

1๕) จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ ่มเป้าหมายที ่เกิดจากการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต 

ผลิตภณัฑ์ต่อเขตสุขภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ 

1๖) จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
    - ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) พื้นที่ขยาย 
    - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พื้นที่ขยาย 
    - ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) 

 
 

แห่ง/จังหวัด 
แห่ง/จังหวัด 
แห่ง/จังหวัด 

 
 

5 
1 
5 



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 123 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

1๗) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
    - ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก 
    - ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก Plus 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

98 
 

40 

18) ร้อยละของจังหวัดจดัการปัจจัยเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล
ต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและ
มลพิษสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๖๐ 

  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
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสังคม มุ่งเน้นประเด็นความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ สามารถจัดการสุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

  3.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพด ี

  3.4) พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล  
  3.5) พัฒนาช่องทางและกลไกการเข้าถึงบริการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ 
  3.6) บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพผ่านกลไกเครือข่ายการดำเนินงาน

พัฒนาระบบสุขภาพในระดบัตำบล ระดับเขต ระดับอำเภอ ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 3.7) พัฒนาหน่วยบริการทั้งประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN 

เพื่อเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะติดเชื้อและระบบบำบัดน้ำเสียที่ ได้มาตรฐาน  
มีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานบริการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมหน่วยบริหารและบริการ 
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  

 3.8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับ และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง  
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๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
 1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (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 ลดความเหลื่อมล้ำ
ของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม     

 ๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

1) จำนวนการจดัตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

หน่วย 
 

๓,๐๐๐ 

2) จำนวนประชาชนท่ีมีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ไดร้ับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

ล้านคน ๒๕ 

3) ร้อยละของผู้ป่วย กลุม่เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ร้อยละ 7๐ 

4) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่
ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม 
   - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 
   - ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 
72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

น้อยกว่า ๗ 
มากกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ 

5) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่   
   - อัตราความครอบคลมุการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ำ 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 

๘๘ 
๘๘ 

6) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของทั้งประเทศ 

ร้อยละ น้อยกว่า ๑.๕๕ 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

7) ร้อยละจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตผุล 
(RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ร้อยละ 
 

๕๐ 

8) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ปีปฏิทิน 61 ไม่เพิ่มขึ้นจาก 
9) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ต่อ 1,000 ทารกแรกเกดิ 

มีชีพ                                     
น้อยกว่า 3.6  

10) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance 
Care Planning) ในผู้ป่วยประคบัประคองอย่างมีคณุภาพ 

ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ 5๐ 

11) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 2๑.5   

12) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ มากกกว่าหรือเท่ากับ  
74 

13) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
     - ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ต่อประชากรแสนคน 
ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘.๐  
90 

14) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

ร้อยละ น้อยกว่า 26 

15) Refracture Rate  ร้อยละ น้อยกว่า ๒๐ 
16) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 
     - อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI 
     - ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่กำหนด (ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิม่เลือด
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หรือหรือ ร้อยละของผู้ป่วย STEMI 
ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด) 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

น้อยกว่า 8 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 60 

17) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดร้ับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
     - ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห ์
     - ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์
     - ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 75 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 75 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 60 

18) ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 
ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ 66 

19) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับ
การผ่าตัด ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ 85 

20) อัตราส่วนของจำนวนผูย้ินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 

อัตราส่วนของจำนวนผู้
ยินยอมอวัยวะสมองตายที่
ได้รับการผา่ตัดนำอวัยวะ

เพิ่มขึ้นร้อยละ  
 20  
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

ออกต่อจำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 

2562 ของแตล่ะเขต
สุขภาพ 

21) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้าสู่กระบวนการบำบดัรักษา 
ได้รับการดูแลอย่างมีคณุภาพอยา่งต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate) 

ร้อยละ ๖0 

22) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการ
ประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดแูลช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 60 

23) ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord 
Injury และ Fracture Hip (Fragility fracture)* ได้รับการบริบาล
ฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel 
index = 20 

ร้อยละ 
 
 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๐ 
 
 
 

24) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัแบบ One Day Surgery จำนวนผู้ป่วยท้ังหมดต่อปี 
ในกลุ่มโรค ท่ีให้บริการ 

ODS  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ ๒๐ 

25) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรค
นิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตดัแผลเล็ก 
(Minimally Invasive Surgery : MIS) 

ร้อยละ น้อยกว่า ๕ 

26) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
     - ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
    - ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการ 
   - ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
   - ผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รบัการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

 ร้อยละ 50  

27) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ 
Admit) 

ร้อยละ น้อยกว่า ๑๐ 

28) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๖ 

29) ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
     - รพศ. 
     - รพท. 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
10๐ 
๘๐ 

30) ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการ
สุขภาพนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเกาะตามที่กำหนด 

ร้อยละ  
หน่วยบริการใน 11 จังหวัด  
(49 แห่ง จากท้ังหมด 98 

แห่ง) 

๕๐ 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

31) อัตราการเพิม่ขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด 

ร้อยละ เพิ่มขึ้น 5 

๓๒) มลูค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมอืงสมุนไพรและจังหวัดในเขต
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๔ 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) พัฒนาหน่วยงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับให้มีศักยภาพ 

และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้มีความรวดเร็วและทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการ
สุขภาพ (Service Plan) ที่ครอบคลุมทุกระบบในการให้บริการทุกพื้นที่ 

(3.2) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยให้มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ อสม. ดูแลทุกครัวเรือน 

(3.3) เพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึง  

(๓.4) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่พิเศษ เน้นการทำงานเชิงรุก และให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพทุกรูปแบบ  

 (๓.5) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เทียบเท่าระดับสากล   

(3.6) พัฒนาศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical and 
wellness Hub) ครบวงจร และยกระดับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความพร้อมในการ
รองรับกฎระเบียบใหมแ่ละส่งเสริมการส่งออก 

(๓.7) พัฒนาสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดให้เพียงพอ
และมีคุณภาพ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและการรายงานผล  
ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแลผู้ใช้ยาเสพติด แบบองค์รวมทั้ง
กาย จิตใจ สังคม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care) 

๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
  แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2) โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล 
4) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
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5) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแล
ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 

6) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
7) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
14) โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
15) โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 
16) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
17)  โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
18) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (สป.) 

แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ 4 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
พ้ืนที่เฉพาะ 

1) โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพ้ืนที่เฉพาะ 
  แผนงานที่ 5 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย 
1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

5.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

๑) เป้าหมาย กำลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสม 
เป็นธรรมและทั่วถึง เพ่ือประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ 
(≥9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์) 

มีตำแหน่งว่างคงเหลือ ไม่เกิน 4 

2) ร้อยละของบุคลากรทีม่ีความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น ไดร้ับการพัฒนา 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๓) จำนวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมคีุณภาพ 
    - ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมิน
ความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 
   - จำนวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ  

(หน่วยงานระดับกรม และ
ระดับจังหวดั) 

 
๗๐ 
 

๒๐ 
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    ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๓.1) ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้

เพียงพอ ได้มาตรฐานสากล มีทักษะด้านการแพทย์/สุขภาพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถรองรับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชำนาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  3.2) บริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจาย
อำนาจในการบริหารกำลังคนให้ในระดับเขตสุขภาพ  

  3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพ  
  3.4) พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและภาคีภาครัฐ 

ท้องถิ่นและเอกชน ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน 
  3.5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์

และสาธารณสุข 
๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

  แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
1. โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ 
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 

5.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
๑) เป้าหมาย การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประชาชน

มีหลักประกันสุขภาพท่ัวถึง เป็นธรรม  

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผา่น
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 92 

๒) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 92 

๓) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

ร้อยละ 
 

๘๐ 

๔) ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
   - ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (กองส่วนกลาง) 
   - ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที ่กำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด) 
 

ร้อยละ 
 

100 
 



 
 

  
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 130 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

   - ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที ่กำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ) 
๕) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
   - ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
   - ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรม
ควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น 3 
   - ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 

๖) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 

ร้อยละ 
 

๗๕ 

๗) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 8๐ 
๘) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา 
มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 
(รพ. ท่ีดำเนินการรับยาที่ร้านยา

ผ่าน ระดับ 3) 

๖๐ 

๙) ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของ
ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(compliance rate) 

ครั้ง ไม่เกิน ๑๑๒,๘๐๐ 

๑๐) ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลาง
การดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

ระดับความสำเร็จ มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น
สิทธิประโยชน์กลางการดูแล

ปฐมภูมิของระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

11) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน 
     - ระดับ 7 
     - ระดับ 6 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

น้อยหว่าหรือเท่ากับ 4 
น้อยหว่าหรือเท่ากับ 6 

12) จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 

เรื่อง มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ 
 

13) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการ
สุขภาพ 

ร้อยละ 100 

 ๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาและปรับปรุงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประชาชน

เข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ  รวมทั้งดำเนินการ
ให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีร ะหว่าง 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
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๓.2) บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.3) สร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของ 3 
กองทุน  

3.4) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มเปราะบาง 

3.5) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ  
3.6) พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้

ประกอบการในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
     3.7) พัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ เช่น การแพทย์แม่นยำ 3 D 
Printing การใช้ AI ในการวินิจฉัยและรักษาโรค เป็นต้น ประสานความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพที่สอดคล้องและ
ตอบสนองกับการพัฒนาของประเทศ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้อย่าง รวดเร็ว โปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

   3.8) พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเป็นสากล 

๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

    แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพแห่งชาติ 
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
2) โครงการ Smart Hospital 

    แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
1) โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

    แผนงานที่ 4 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 
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ส่วนที่ 6 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 



ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

1. ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
 (PP&P Excellence)

15,913.3862 36.4928 -    -    -           15,949.8790

2. ด้านการบริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence)

13,354.2100 48.7639 -    -    -           13,402.9739

๓. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)

5,297.1231 114.9824 -    -    -           5,412.1055

๔. ด้านการบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence)

3,078.7462 242.1040 -    -    688.4200 4,009.2702

5. กองทุน 141,741.3440 6,200.0000 -    -    -           147,941.3440

๖. แผนบุคลากรภาครัฐ 107,522.1927 2,282.0951 -    -    -           109,804.2878

7. รายจ่ายประจ าข้ัน
ต  า/จ าเป็น รายการ
ผูกพัน (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่า
โทรศัพท์ ค่าเช่ารถ ฯลฯ)

8,883.8160 12,664.5468 -    -    -           21,548.3628

รวมท้ังส้ิน 295,790.8182 21,588.9850 -    -    688.4200 318,068.2232

สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 

เงินกู้
เงินรายได้หน่วยงาน

(ล้านบาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน

(ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ อ่ืนๆ

รวมท้ังส้ิน
(ล้านบาท)
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ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข

118,431.8998 -                    -       -      -             118,431.8998

กรมกำรแพทย์ 7,816.3690 13,000.0000 -       -      -             20,816.3690
กรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก

396.6723 -                    -       -      -             396.6723

กรมควบคุมโรค 3,565.2916 -                    -       -      -             3,565.2916

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

1,244.7209 -                    -       -      -             1,244.7209

กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

13,144.3454 -                    -       -      -             13,144.3454

กรมสุขภำพจิต 2,790.6620 -                    -       -      -             2,790.6620

กรมอนำมัย 1,816.4156 -                    -       -      -             1,816.4156
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

909.7331 -                    -       -      -             909.7331

สถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข

35.9707 -                    -       -      688.4200 724.3907

สถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน)

64.4945 150.8580 -       -      -             215.3525

สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชำติ

1,338.9321 -                    -       -      -             1,338.9321

ส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ

141,836.1832 6,300.0000 -       -      -             148,136.1832

สถำบันพระบรมรำชชนก 2,351.0834 102.2074 -       -      -             2,453.2908

สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 22.2446 -                    -       -      -             22.2446
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว 
(องค์กำรมหำชน)

25.8000 2,035.9196 -       -      -             2,061.7196

รวมท้ังส้ิน 295,790.8182 21,588.9850 -       -      688.4200 318,068.2232

รวมงบประมาณท้ังหมด
(ล้านบาท)

สรุปวงเงินงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 

เงินกู้
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)

รายได้หน่วยงาน
(ท่ีใช้ในแผนปฏิบัติ

ราชการ)
(ล้านบาท)

อ่ืนๆ
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หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (บาท)

1. ค่ารักษาพยาบาล 12,000.0000

2. เงินบริจาค 600.0000

๓. รับอ่ืนๆ 400.0000
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1. ค่าธรรมเนียม 60.0000
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 400.0000

1. ค่าธรรมเนียมสาธารณสุข 19.5505
2. ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 2.2500
1. ค่าใบอนุญาตสาธารณสุข 176.0976
2. ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 0.1763
3. ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 13.7760
4. ค่าปรับอ่ืน 0.1686
5. รายได้เบ็ดเตล็ด 0.4299
6. เงินรายได้จากการด าเนินงานของ อย. 310.0000
1. เงินรายได้หน่วยงาน 125.0000
๒. ดอกเบ้ียรับ 1.0000
1. ค่าธรรมเนียมการเย่ียมส ารวจ 48.0000

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรม 4.2000

3. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 23.0000

4. ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจ าปี 20.0000

5. ค่าตอบแทนวิทยากร 1.0000

6. ค่าจ าหน่ายหนังสือและต ารา 2.0000
7. เงินสนับสนุนด าเนินงานจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ

2.0000

8. ดอกเบ้ีย 0.5000
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รายได้อ่ืนๆ 2.5000
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายได้อ่ืนๆ 6,300.0000
สถาบันพระบรมราชชนก เงินรายได้สถานศึกษา 590.0000

1. ค่ารักษาพยาบาล 2,017.0920
2. เงินบริจาค 62.0000
3. รายได้อ่ืนๆ 30.9080

รวมท้ังส้ิน 23,211.6489

แบบฟอร์ม ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
                                          ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565                                                            

      ๓.๓.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2564

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565    

กรมการแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แบบฟอร์มที่ 2
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     3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด 318,068.2232 ล้านบาท

 ในประเทศ ต่างประเทศ
รวมท้ังส้ิน 318,068.2232 295,790.8182 21,588.9850          -                 -     688.4200

1. เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence)

รวม 15,949.8790 15,913.3862 36.4928          -                 -               -     

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้านสุขภาพ)

13,027.6212 12,997.9742 29.6470          -                 -               -     

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 12,951.2579 12,928.1909 23.0670          -                 -               -     
  1.1 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วง
วัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย (โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการสร้าง
เสริมพัฒนาการเด็ก 
(เด็กกลุ่มเส่ียง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ))
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (12,000 
ราย)
2) เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้รับบริการส่งเสริม
และกระตุ้นพัฒนาการ (ร้อยละ 90)

1.6709 1.6709                              -              -                 -               -                  3                        11          11.2

  1.2 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
 (โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กป่วยท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา
ในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืนตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนเด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
(55,000 คน)
2) เด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับการศึกษาและ
สามารถเข้าสู่การเรียนต่อในระบบภาคปกติ/การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (ร้อยละ 
90)

2.2524 2.2524                              -              -                 -               -                  3                        11          11.3

ความเช่ือมโยง

แบบฟอร์ม ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
                                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

แบบฟอร์มที่ 2
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.3 โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวัย
แรงงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของประเทศ (โครงการพัฒนา
สุขภาพความปลอดภัยของวัยแรงงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ของประเทศ)
ตัวช้ีวัด
1) โรงงานท่ีก าหนดเข้าร่วมโครงการสร้างระบบดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในกลุ่มวัยแรงงาน (ร้อยละ 80)
2) โรงงานท่ีมีระดับความส าเร็จในการจัดระบบการระบบ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในกลุ่มวัยแรงงาน (ร้อยละ 
50)

1.9280 1.9280                              -              -                 -               -                  3  11/แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

         11.4

  1.4 โครงการศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) เพ่ือผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพและนวัตกรรม 
(ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: 
ACAI)
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการแลกเปล่ียนงานวิชาการและการ
บริการด้านการแพทย์ของโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน (ร้อยละ 95)

1.1802 1.1802                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1.5 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการทางการแพทย์
ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการด้านการแพทย์เพ่ือการศึกษา 
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (944,900 ราย)

17.8104 17.8104                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.6 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและ
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ (188,500 คน)

13.2816 13.2816                              -              -                 -               -                  4                        15          15.2

1.7 โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ
ตัวช้ีวัด
วัยท างานได้รับการป้องกันและลดความเส่ียงต่อการเกิด
กลุ่มอาการผู้สูงอายุท่ีมีสาเหตุจากโรคท่ีเกิดจากการท างาน
 (23,000 คน)

2.4006 2.4006                              -              -                 -               -                  4                        15          15.2

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 138



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.8 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ)
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

2.5000 2.5000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.9 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการมหกรรมนวัตกรรมเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ียืนยาว)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

2.0000 2.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.10 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือด
สมองเพ่ือลดอัตราตายของผู้สูงอายุ/โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) )
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ(10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)
3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 (น้อยกว่าร้อยละ 7)

3.0000 3.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 139



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินผ่านกาiถ่ายทอด
โปรแกรมห่างไกลสมองเส่ือมด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 
(152 ราย)
2) จ านวนผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วย
โปรแกรมฯ (7,600 ราย)
3) ร้อยละของผู้สูงอายุมีคะแนนการคัดกรองภาวะสมอง
เส่ือมเพ่ิมข้ึนหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม (ร้อยละ 50)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  3                        11          11.5

  1.12 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนท่ีเอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะท่ีดี
  ตัวช้ีวัด 
จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีด าเนินงานชุมชน ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs  (152 หน่วยงาน)

37.9789 37.9789                              -              -                 -               -     3 13 13.2

1.13 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่ม
วัย
งบอุดหนุน : ค่าป่วยการอสม. (12,476,748,000 บาท)
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 75)
2) จ านวนผู้สูงอายุเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลส่งเสริมและ
ลดพฤติกรรมเส่ียงโดยชุมชน (10,000 คน)

12,536.6292 12,536.6292                              -              -                 -               -                  3 13                       13.3

  1.14 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 75 ของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน)
 ท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้า แล้ว
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน

7.4946 7.4946                              -              -                 -               -     3                        11          11.2

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 140



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.15 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงต่อระดับสติปัญญา
ต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีข้ึน

7.5888 7.5888                              -              -                 -               -     3                        11          11.3

  1.16 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกัน
พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่น
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงต่อปัญหาพฤติกรรม-
อารมณ์-สังคม ได้รับการดูแลข่วยเหลือจนดีข้ึน

4.9500 4.9500                              -              -                 -               -     3                        11          11.3

  1.17 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่
สังคมสูงวัย
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ
ดูแลทางสังคมจิตใจ

10.4850 10.4850                              -              -                 -               -     4                        15          15.2

  1.18 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
ตัวช้ีวัด
๑) รูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
สตรีและเด็กปฐมวัย (จ านวน 4 เร่ือง)
๒) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองความเส่ียงหญิง
ต้ังครรภ์ (12 เขตสุขภาพ)

16.6773 16.6773                              -              -                 -               -     3 11          11.2

  1.19 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะ
โภชนาการ ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต
ตัวช้ีวัด
ต าบลมีการขับเคล่ือนด าเนินงานผ่านกลไกต าบล
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (จ านวน 2,634 
ต าบล)

9.6383 9.6383                              -              -                 -               -     3 11          11.2
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.20 โครงการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560
ตัวช้ีวัด
๑) เร่ืองร้องเรียนได้รับการส่งต่อเพ่ือพิจารณา  (ร้อยละ 
๑๐๐)
๒) พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ี/สร้างการรับรู้
ให้ผลกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจ
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ร้อยละ ๘๐)

6.3634 6.3634                              -              -                 -               -     3 11          11.2

  1.๒1 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กอายุ 2 - 6 ปี
ตัวช้ีวัด
๑) เด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับบริการข้อมูล 9 ย่างเพ่ือสร้าง
ลูก (ร้อยละ 15)
๒) ชุมชนมีพ้ืนท่ีเล่น เพ่ือสร้างสัมพันธภาพผ่านการเล่นใน
ครอบครัว (ร้อยละ 80)

15.2621 15.2621                              -              -                 -               -     3 11          11.2

  1.๒2 โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน*
ตัวช้ีวัด
๑) เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา เพ่ือเป็นผู้พิทักษ์
อนามัยโรงเรียนในการเปล่ียนแปลง ด้านสุขภาพ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ แก่สถานศึกษาและชุมชน 
(จ านวน 8,000 คน)
๒) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน (จ านวน 4,000 คน)

5.6277 5.6277                              -              -                 -               -     3 11          11.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.23 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและ
อนามัยเจริญพันธ์ุแบบบูรณาการ
ตัวช้ีวัด
๑) การต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (ร้อยละ 
13)
๒) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 - 14 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 10 - 14 ปี พันคน (0.9)
๓) อัตราการคลอดมีชีพใน หญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน (25)

10.6447 10.6447                              -              -                 -               -     3 11          11.3

  1.๒4 โครงการสร้างเสริมคนไทยวัยท างานมีสุขภาวะท่ีดี
ตัวช้ีวัด
๑) มีหลักสูตรฟ้ืนฟูนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบ
กิจการ (1 หลักสูตร)
๒) มีสถานประกอบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัย
ท างานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages (ร้อยละ
 3)

4.9400 4.9400                              -              -                 -               -     3 11          11.4

  1.๒5 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด
ประชาชนท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ (จ านวน
 8 ล้านคน)

8.2278 8.2278                              -              -                 -               -     3 14          14.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.26 โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยด้าน
สุขภาพเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ตัวช้ีวัด
๑) เครือข่ายท่ีมีการขับเคล่ือนนโยบาย/มาตรการเก่ียวกับ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการเป็นผู้สูงวัยท่ีมีสุขภาพดี อ าเภอละ 1 เครือข่าย 
(จ านวน 878 เครือข่าย)
๒) ประชากรก่อนสูงวัย (อายุ 25 – 59 ปี) ได้รับการ
ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
สุขภาพดี (จ านวน 8 ล้านคน)

10.5019 10.5019                              -              -                 -               -     3 15 15.2         

  1.27 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ ปี 2565
ตัวช้ีวัด
๑) ผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุ เข้าถึงส่ือความรู้ /กิจกรรม
 เพ่ือการดูแลช่องปากด้วยตนเอง ผ่านชมรม เครือข่ายภาค
ประชาชน หรือ ผ่านเทคโนโลยีแบบ platform (จ านวน 
2,500,000 คน)
๒) ผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุ เข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากโดยบุคลากร (ท้ังประเมิน คัดกรอง 
ส่งเสริมป้องกัน รักษาฟ้ืนฟูเพ่ือคงสภาพการใช้งาน) 
(จ านวน 600,000 คน)

8.7939 8.7939                              -              -                 -               -     3 11 11.5         

  1.28 โครงการขับเคล่ือนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบบูรณาการ
ตัวช้ีวัด
ผู้สูงอายุไดรับการประเมินคัดกรองความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel 
Index for Activities of Daily Living : ADL) (จ านวน 8
 ล้านคน)

19.9453 19.9453                              -              -                 -               -     3 15 15.2         

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 144



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.29 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิง
ป้องกัน (Preventive long Term Care) ปี 2565
ตัวช้ีวัด
ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน 
(Individual Wellness Plan) (ร้อยละ 20)

18.7992 18.7992                              -              -                 -               -     3 11 11.5         

  1.๓0 โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565
ตัวช้ีวัด
๑) พระสงฆ์ สามเณร แม่ชีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) (ร้อยละ 60)
๒) วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพ และขยายผลสู่
การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน (ร้อยละ 65)

9.8485 9.8485                              -              -                 -               -     3 15 15.2         

  1.31 โครงการประชาชนทุกลุ่มวัยได้รับบริการด้าน
สุขภาพท่ีเหมาะสม
ตัวช้ีวัด
  ๑) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ี
ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
  ๒) เด็กมีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62)
  ๓) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ไม่เกินร้อย
ละ 34 ต่อประชากรหญิง อายุ 15 - 19 ปี พันคน
  ๔) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ (ร้อยละ 45)
  ๕) ร้อยละของวัยรุ่น สูงดีสมส่วน ระดับเขตสุขภาพ 
(ร้อยละ 65)
  ๖) ประชาชนวัยท างานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกติ (ร้อยละ 50)
  ๗) ร้อยละของวัยท างานอายุ 15 - 59 ปีท่ีมีการ
เตรียมการเพ่ือยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ ระดับเขตสุขภาพ (ร้อยละ 50)
  ๘) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 95)
  ๙) ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
-

112.0762 112.0762                              -              -                 -               -                  3                        11  3.2/3.3/
3.4/3.5

  1.32 โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ
เพ่ือรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ตัวช้ีวัด
  จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ไม่
น้อยกว่า 1,000,000 คน

16.6940 16.6940                              -              -                 -               -                  3                        13 3.4           
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.33 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบการ
บริการคุณภาพตามมาตรฐานส าหรับหญิงต้ังครรภ์ อ าเภอ
บ้านแพ้ว

3.3833                              -     3.3833          -                 -               -                  3                        13 13.3         

1.34 โครงการติดตามคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
และภาวะโภชนาการด้วยแอพพลิเคชัน BGH Baby 
Genius (สร้างลูกอัจฉริยะ) อ าเภอบ้านแพ้ว

3.5669                              -     3.5669          -                 -               -                  3                        13 13.1         

 1.35 โครงการส่งเสริมสุขภาพและบริการเด็กวัยเรียน 
(อายุ 6-14 ปี) อ าเภอบ้านแพ้ว

5.0762                              -     5.0762          -                 -               -                  3                        13 13.1         

1.36 โครงการวัยรุ่นบ้านแพ้วสดใสก้าวอย่างม่ันใจใส่ใจ
เรียนรู้รอบด้าน

0.1463                              -     0.1463          -                 -               -                  3                        13 13.1         

1.37 โครงการรณรงค์เร่งรัด คัดกรองมะเร็งระยะเร่ิมต้น 3.4742                              -     3.4742          -                 -               -                  3                        13 13.1         
1.38 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอบ้านแพ้ว 
ปี 2565

3.1639                              -     3.1639          -                 -               -                  3                        13 13.1         

1.39 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
อ าเภอบ้านแพ้ว

0.5600                              -     0.5600          -                 -               -                  3                        13 13.1         

1.40 โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคอ าเภอบ้านแพ้ว

1.1265                              -     1.1265          -                 -               -                  3                        13 13.1         

1.41 โครงการรณรงค์หยุดย้ังโรคไข้เลือดออกอ าเภอบ้าน
แพ้ว

1.7780                              -     1.7780          -                 -               -                  3                        13 13.1         

1.42 โครงการค้นหาและควบคุมวัณโรค อ าเภอบ้านแพ้ว 0.7440                              -     0.7440          -                 -               -                  3                        13 13.1         
1.43 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร อ าเภอบ้านแพ้ว

0.0477                              -     0.0477          -                 -               -                  3                        13 13.1         

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 76.3633 69.7833 6.5800          -                 -               -     

  2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านการ
รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีถูกต้องส าหรับประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย กรมการแพทย์ (ร้อยละ 70)

2.6533 2.6533                              -              -                 -               -                  3  13/แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

         13.3

  2.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งชาติเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยด้วยการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ตัวช้ีวัด
จ านวนต าบลท่ีน าหลักสุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทยมาใช้ใน
การส่งเสริมุขภาพ (1,000 ต าบล)

0.5000 0.5000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.2
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  2.3 โครงการสร้างความรอบรู้และลดความเหล่ือมล้ า
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ด้วยการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนองค์ความรู้เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ี
ผ่านการถ่ายทอด (5 เร่ือง)
2) มีกระบวนการจัดการข่าวปลอมด้านการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
(1 กระบวนการ)
3) ร้อยละของประชาชนได้รับการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.2

  2.4 โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทยระดับภาค และมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ
ตัวช้ีวัด
จ านวนประชาชนท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
(300,000 คน)

15.8992 15.8992                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1

  2.5 โครงการกรมวิทย์ With you
 ตัวช้ีวัด
1) ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จตามงวด
งาน ร้อยละ 100
2) ระบบสารสนเทศกรมวิทย์ With you ได้รับการ
พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมส าหรับการส่ือสารองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และเฝ้าระวังและเตือนภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1

  2.6 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจิตท่ีพึงประสงค์แก่ประชาชน
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละ 5๙ ของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต  
2) ร้อยละ 69 ของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตท่ีพึง
ประสงค์

11.3324 11.3324                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1

  ๒.๗ โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literate School : HLS)
ตัวช้ีวัด
โรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 
(จ านวน 4,000 แห่ง)

17.5000 17.5000                              -              -                 -               -     3 11 11.3         
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  2.๘ โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนแผนการส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ตัวช้ีวัด
ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
อย่างน้อย (ร้อยละ 80)

10.2800 10.2800                              -              -                 -               -     3 13          13.1

  2.๙ โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้
ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ตัวช้ีวัด
ชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวต่อผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (จ านวน 12 แห่ง)

3.2800 3.2800                              -              -                 -               -     3 13          13.5

    2.10 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
    ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 63 ของผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

3.8384 3.8384                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    2.11 โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือตอบโต้ความเส่ียงต่อการเพ่ิมความ
รอบรู้สุขภาพ
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนผู้ใช้ประโยชน์จากระบบเพ่ือการคัดกรอง เฝ้าระวัง
 ส่ือสารและเตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product 
Safety Screening and Alert) ผ่าน FDAThai Official 
Account ไม่น้อยกว่า 5,000 ต่อเดือน

2.5000 2.5000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

 2.12 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประชาชนวัยท างาน อ าเภอบ้านแพ้ว

6.5800                              -     6.5800          -                 -               -                  3                        13 13.1         

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 251.8928 251.6708 0.2220          -                 -               -     
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 251.8928 251.6708 0.2220          -                 -               -     

  1.1 โครงการขับเคล่ือนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 100 ของอ าเภอท่ีมีการบูรณาการงานสุขภาพจิต
เข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

4.7470 4.7470                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1
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ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)
ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
 (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 80)

246.9238 246.9238                              -              -                 -               -     3             13                       13.2         

 1.3 โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอ
บ้านแพ้ว

0.2220                              -     0.2220          -                 -               -                  3                        13 13.1         

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัย
เส่ียงด้านสุขภาพ

2,322.0551 2,317.0101 5.0450          -                 -               -     

1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ

246.7174 246.7174                              -              -                 -               -     

  1.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านภัยสุขภาพ รังสีและสารเคมีระดับประเทศและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ)
ตัวช้ีวัด
จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
 (10 โครงการ)

0.5000 0.5000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

   1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
   ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหน่วยงาน (ระดับ 5)

136.1790 136.1790                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   1.3 โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศและวาระความม่ันคงด้านสุขภาพโลก
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี 4 ข้ึนไป 
(48 ตัวช้ีวัด)

19.0418 19.0418                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   1.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน
   ตัวช้ีวัด
จ านวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 
(International Health Regulations  - Joint External
 Evaluation Tool : IHR – JEE) (68 แห่ง)

14.4230 14.4230                              -              -                 -               -     3 13 13.5
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ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

   1.5 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการเฝ้าระวังและการเตือนภัยด้านสุขภาพ
   ตัวช้ีวัด
ปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงานเป็นดิจิทัล  (4 ระบบ)

32.6736 32.6736                              -              -                 -               -     3 13 13.5

  1.๖ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้าง
ไทย สร้างชาติ
ตัวช้ีวัด
ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
(จ านวน 1,000,000 คน)

43.9000 43.9000                              -              -                 -               -     3 13          13.5

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1,122.8448 1,117.7998 5.0450          -                 -               -     
   2.1 โครงการผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ (38 เร่ือง)

36.5519 36.5519                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   2.2 โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
   ตัวช้ีวัด
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ (ร้อยละ 90)

80.5680 80.5680                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   2.3 โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพ
  ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีส าคัญของกรมควบคุมโรค (ร้อยละ 80)

13.6606 13.6606                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   2.4 โครงการการบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะ
โรคในกลุ่มโรคติดต่อส าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ
   ตัวช้ีวัด
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อส าคัญ โรคอุบัติ
ใหม่และภัยสุขภาพ (400,000 ราย)

332.2037 332.2037                              -              -                 -               -     3 13 13.5
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ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข
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แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

   2.5 โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และ
ยุติปัญหาเอดส์
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณ
โรคและยุติปัญหาเอดส์ (1,087,445 ราย)

226.3792 226.3792                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   2.6 โครงการพัฒนาสถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนมาตรฐานสถานท่ีท างานในการป้องกันโรค 
อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอ่ืน ๆ (5 เร่ือง)

1.6662 1.6662                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   2.7 โครงการขับเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนจังหวัดท่ีมีการขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมตาม
กฎหมายและปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ี (77 จังหวัด)

4.6936 4.6936                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   2.8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือ
และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
   ตัวช้ีวัด
ร้จ านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการสนับสนุน 
เสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ก าหนด (4,285 หน่วยงาน)

231.6080 231.6080                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   2.9 โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
   ตัวช้ีวัด
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
สนับสนุนหรือด าเนินการด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (ร้อยละ 90)

32.0505 32.0505                              -              -                 -               -     3 13 13.5
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

   2.10 โครงการเร่งรัดก าจัดโรคตามพันธสัญญา
   ตัวช้ีวัด
ประเทศไทยมีอุบัติการณ์เกิดโรคหัด (ผู้ติดเช้ือ
ภายในประเทศ 0  ราย)

49.4337 49.4337                              -              -                 -               -     3 13 13.5

  2.11 โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 
 ๑) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 ๒) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 ๓) ร้อยละของจังหวัดท่ีมีการจัดต้ังทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
(ร้อยละ 100)

51.1028 51.1028                              -              -                 -               -     3             13                       3.2           

  ๒.๑2 โครงการสนับสนุนและด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ตัวช้ีวัด
  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 92)

49.4000 49.4000                              -              -                 -               -     3             13                       3.2           

  ๒.๑3 โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ตัวช้ีวัด 
  ๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนรองรับการเฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคอุบัติใหม่อ่ืนในเขตสุขภาพ จ านวน 12 เขตสุขภาพ
  ๒) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนรองรับการเฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคอุบัติใหม่อ่ืน ใน 76 จังหวัด

8.4816 8.4816                              -              -                 -               -     3             13                       3.2           

2.14 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) อ าเภอบ้านแพ้ว

5.0450                              -     5.0450          -                 -               -                  3 เฉพาะกิจฯ

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ

952.4929 952.4929                              -              -                 -               -     
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือสุขภาพในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 
(SEC)
ตัวช้ีวัด
1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีคุณภาพ 4 ชนิด
2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ร้อยละ 100

26.9192 26.9192                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  ๓.2 โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตยา 
Biopharmaceuticals และยาจากสมุนไพร
ตัวช้ีวัด
๑) การผลิตยา Biopharmaceuticals และยาจาก
สมุนไพรมีมาตรฐานอุตสาหกรรม 5 ชนิด
๒) ยา Biopharmaceuticals และยาจากสมุนไพรมี
มาตรฐานสากล ร้อยละ 100

16.8300 16.8300                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  ๓.3 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความม่ันคง
ด้านสุขภาพ
ตัวช้ีวัด
๑) จ านวนนวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 4
 รายการ
๒) นวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ท่ีแล้ว
เสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย ร้อยละ 100

302.9296 302.9296                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1

  3.4 โครงการ/ผลผลิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
 ตัวช้ีวัด
ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนด

62.2520 62.2520                              -              -                 -               -                  3 13                       13.3

  3.5 โครงการ/ผลผลิต ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม
พัฒนา ให้มีศักยภาพในการด าเนินการจัดการสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมในชุมชน (งบอุดหนุน 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท/งบลงทุน 57,477,700 บาท)
 ตัวช้ีวัด
ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพท่ี
เหมาะสมให้กับประชาชน (ร้อยละ 75)

81.9122 81.9122                              -              -                 -               -                  3 13                       13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

    3.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   ตัวช้ีวัด
จ านวนต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้มีความสามารถในการขออนุญาต และการ
พัฒนาสถานท่ีประกอบการ อย่างน้อย ๓ รูปแบบ

4.5000 4.5000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.7  โครงการพัฒนาระบบการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีไม่ได้
มาตรฐานลดลง

5.4300 5.4300                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.8  โครงการพัฒนาระบบยาเพ่ือความม่ันคงด้านยา
และขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
   ตัวช้ีวัด 
   1) จ านวนค าขอหรือทะเบียนต ารับยากลุ่มเป้าหมายท่ี
มีการผลิตหรือน าเข้าเพ่ือทดแทนยาต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 
50 รายการ
   2) จ านวนค าขอหรือทะเบียนต ารับยาชีววัตถุท่ีมี
ศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาในประเทศ ไม่น้อย
กว่า 10 รายการ
   3) จ านวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศท่ีมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมทางยา
เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 20 ราย
   4) รายการยากลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการส่งออก
ได้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
   5) จ านวนรายการยาและวัคซีนจ าเป็นท่ีมีปัญหาการ
เข้าถึงได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่า 20 รายการ

10.0000 10.0000                              -              -                 -               -     3 13 13.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

    3.9  โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี
    ตัวช้ีวัด
    1) รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 
2562 - 2565 จ านวน 1 ฉบับ
    2) จ านวนกรอบของ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง ชุดท่ี 2
 (ตามระดับความส าคัญและความเร่งด่วน) ของ (ร่าง) 
พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและผ่านการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 1 ชุด
    3) จ านวนแนวทางการพัฒนากลไกและระบบข้อมูล
สารเคมีกลาง เพ่ือรองรับการด าเนินงานตาม (ร่าง) พ.ร.บ.
 สารเคมี พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ
    4) สรุปผลการการด าเนินการแผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการจัดการสารเคมี (แผน CMRP) และ
โครงการส าคัญเร่งด่วน ในปีงบประมาณ 2565 รวมท้ัง
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป จ านวน 1 ฉบับ

1.2000 1.2000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.10 โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)
   ตัวช้ีวัด
   1) ร้อยละ 80 ของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัย
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
   2) ร้อยละ 85 ของสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สดท่ีได้รับการพัฒนาผ่านมาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
   3) ร้อยละ 85 ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กลุ่มเป้าหมายท่ีพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดได้รับการด าเนินการแก้ไขและด าเนินการตาม
กฎหมาย

22.5000 22.5000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.11 โครงการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน

0.6731 0.6731                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.12 โครงการสร้างความม่ันคงด้านยาและเวชภัณฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน (กรณี COVID-19) 
  ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 100 ของรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีได้รับแจ้ง
ปัญหาขาดแคลนได้รับการแก้ไข

4.0000 4.0000                              -              -                 -               -     3 13 13.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

    3.13 โครงการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
มีความรวดเร็ว โปร่งใสมีประสิทธิภาพ
    ตัวช้ีวัด
    1) ร้อยละ 80 ของกระบวนการพิจารณาอนุญาต
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
    2) ร้อยละ 100 ของกระบวนการพิจารณาอนุญาตขอ
งอย. เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ังกระบวนงาน

0.5000 0.5000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.14 โครงการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม
เส่ียงทางส่ือออนไลน์  
    ตัวช้ีวัด
    1) จ านวนเครือข่ายท่ีมีการท างานด้านเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย 5 เครือข่าย
     2) จ านวนช่องทางการส่ือสารเผยแพร่เตือนภัยเชิงรุก
 อย่างน้อย 1 ช่องทาง

3.0000 3.0000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.15 โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามในโลก (THAILAND 
SMEs Step up to World Beauty Market
  ตัวช้ีวัด
    1) ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้พ้ืนฐาน ในการผลิตเคร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพและ
สามารถผลิตเคร่ืองส าอาง ท่ีมีประสิทธิภาพตามสูตร
ต ารับท่ีพัฒนา
    2) ร้อยละ 50 ของสถานท่ีผลิตของผู้ประกอบการ
กลุ่มท่ีมีศักยภาพสูงในการส่งออกท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานสากล  และจัดท าฉลากท่ีเป็นไปตามกฎหมาย

2.5000 2.5000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.16 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการแบบมีส่วนร่วม
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละ 80 ของกระบวนการบริการมีรูปแบบ มาตรฐาน
 และแนวทางการป้องกันความเส่ียงจากงานบริการด้าน
การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการแบบบูรณาการ

0.2000 0.2000                              -              -                 -               -     3 13 13.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

    3.17 โครงการการพัฒนากลไกการก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติ 
ร่วมกันระหว่างภาครัฐสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
   ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละ 80 ของกลไกการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของประเทศในสถานการณ์วิกฤติได้รับการออกแบบและ
พัฒนา

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.18 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพ้ืนฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละ 100 ของค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด
   2) ร้อยละ 100 ของค าขออนุญาตสถานประกอบการ 
ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
   3) ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
   4) ร้อยละ 99.5 ของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด
   5) ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีตรวจพบว่า
ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  6) ร้อยละ 95 ของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 ถูกต้องตามกฎหมาย
  7) ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
   8) ร้อยละ 40 ของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง
ท่ีผิดกฎหมายลดลง

120.9915 120.9915                              -              -                 -               -     3 13 13.1

    3.19 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

285.1553 285.1553                              -              -                 -               -     3 13 13.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 348.3099 346.7311 1.5788          -                 -               -     
1. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 348.3099 346.7311 1.5788          -                 -               -     
  1.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาการด าเนินงานเวช
ศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ)
ตัวช้ีวัด
จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
 (10 โครงการ)

2.5871 2.5871                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

   1.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล้อม
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเส่ียงปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมมี
ข้อมูลด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ในการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพประเด็นส าคัญ (24 จังหวัด)

72.3025 72.3025                              -              -                 -               -                  3                        13          13.5

  1.3 โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี
ตัวช้ีวัด
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม (จ านวน 1 เร่ือง)

3.7886 3.7886                              -              -                 -               -     5 18          18.4

  1.๔ โครงการจัดการปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ตัวช้ีวัด
รายงานจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline data) ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจเศษภาคใต้ 
(จ านวน 1 เร่ือง)

0.7379 0.7379                              -              -                 -               -     2 9            9.3

  1.๕ โครงการจัดการปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตัวช้ีวัด
รายงานสถานการณ์อนามัยสิงแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สุขภาพในพ้ืนท่ี ชายแดน จ. สงขลา (จ านวน 1 เร่ือง)

1.7860 1.7860                              -              -                 -               -     2 9            9.3

  1.6 โครงการลดและป้องกันปัจจัยเส่ียงด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวช้ีวัด
มีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (เชียงราย กาญจนบุรี สระแก้ว 
นครพนม นราธิวาส) (จ านวน 5 แห่ง)

1.6230 1.6230                              -              -                 -               -     2 9            9.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.๗ โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
เมืองสุขภาพดี
ตัวช้ีวัด
- มูลฝอยติดเช้ือท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 
100)

4.7576 4.7576                              -              -                 -               -     5 6            6.2

  1.8 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ
ตัวช้ีวัด
อปท. ท่ีมีระบบการจัดการจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
สุขภาพ (ร้อยละ 10)

2.7142 2.7142                              -              -                 -               -     5 18          18.4

  1.9 โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
เมืองสุขภาพดีในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวช้ีวัด
ร้านอาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด สถานประกอบ
กิจการด้านบริการ สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีจัดงาน 
Event และแหล่งท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข
 มีการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้มาตรฐาน (ร้อยละ 80)

3.2847 3.2847                              -              -                 -               -     5 9            9.1

  1.๑๐ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ า
บริโภค
ตัวช้ีวัด
ระบบประปาหมู่บ้านท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
ด้านโครงสร้าง ท่ีมีคุณภาพน้ าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปาด่ืมได้ (ร้อยละ 90)

4.0282 4.0282                              -              -                 -               -     5 19          19.1

  1.1๑ โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดน้ า
เสีย
ตัวช้ีวัด
  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีน้ าเสียได้รับการบ าบัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 70)

216.2043 216.2043                              -              -                 -               -                  3                        13 3.2           

  1.๑2 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (GREEN & 
CLEAN Hospital)
ตัวช้ีวัด
  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากข้ึน
ไป (ร้อยละ 90)

0.7892 0.7892                              -              -                 -               -                  3                        13 3.2           
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.13 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวช้ีวัด
  1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
ข้ึนไป (ร้อยละ 70)
  2) มูลฝอยติดเช้ือได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธี ร้อยละ 90

32.1278 32.1278                              -              -                 -               -                  5                        18 3.4           

1.14 โครงการจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการอ าเภอบ้านแพ้ว

1.0610                              -     1.0610          -                 -               -                  3                        13 13.3         

  1.15 โครงการยกระดับมาตรฐานงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม อ าเภอ
บ้านแพ้ว

0.5178                              -     0.5178          -                 -               -                  3                        13 13.3         

2. เร่ืองการบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence)

รวม 13,402.9739 13,354.2100 48.7639          -                 -               -     

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 263.2539 262.7763 0.4776          -                 -               -     
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 255.7763 255.7763                              -              -                 -               -     
  1.1 โครงการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการ
ถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
ตัวช้ีวัด
1) ได้ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงเคร่ืองเอกซเรย์ดิจิตอลแบบ 
DR (Digital Radiography) 1 เร่ือง
2) ประเทศไทยค่าปริมาณรังสีอ้างอิงเพ่ือป้องกันการ
ได้รับรังสีเกินขีดจ ากัดตามมาตรฐานก าหนด ร้อยละ 100

5.0000 5.0000                              -              -                 -               -                  3 13                       13.5         

  1.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และ
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ
ตัวช้ีวัด
  1) จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภุมิ พ.ศ. 2562 (3,000 หน่วย)
  2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการจัดการ
บริการสุขภาพ (ร้อยละ 100)

250.7763 250.7763                              -              -                 -               -                  3                        13 3.2           

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ 
อสม.

7.4776 7.0000 0.4776          -                 -               -     
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  2.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน
ตัวช้ีวัด
๑) ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเร่ืองร้องเรียน
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ต าบล และอ าเภอ 
จ านวน 628 แห่ง
๒) ศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ต าบล และอ าเภอ ท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 60

7.0000 7.0000                              -              -                 -               -                  3 13                       13.2         

 2.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขอ าเภอบ้านแพ้ว

0.4776                              -     0.4776          -                 -               -                  3                        13 13.1         

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan)

11,195.5762 11,147.2899 48.2863          -                 -               -     

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

5.9393 4.0000 1.9393          -                 -               -     

 1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs)

1.7566                              -     1.7566          -                 -               -     3             13                       13.3

1.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้จัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, 
โรคไต) เขตสุขภาพท่ี 13
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.1827                              -     0.1827          -                 -               -                  3                        13          13.3

1.3 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาต่อยอดระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังวิถีใหม่ ใน 4 ภูมิภาค 
(NCD 4 ภาค))
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

2.0000 2.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.4 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบลผู้สูงอายุท่ีบ้าน/ชุมชน
 รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy,telenursing,video 
call และระบบบริการของทีมแพทย์ปะจ าครอบครัว)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ(10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

2.0000 2.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
 และโรคอุบัติซ้ า

19.7382 19.7382                              -              -                 -               -     

  1.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรคติดช้ืออุบัติใหม่-อุบัติซ้ า การพัฒนาการ
ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

3.0000 3.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับ
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพรองรับโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า 16 แห่ง
2) ห้องปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า
 เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100

16.7382 16.7382                              -              -                 -               -                  3                        13          13.5

3. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

15.6000 15.6000                              -              -                 -               -     
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และระบบเฝ้าระวังการด้ือยาต้านจุลชีพ
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละโรงพยาบาลเคร่ือข่ายท้ังหมดสามารถส่งข้อมูล
ผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 85
2) คุณภาพในการจัดท า antibiogram ของโรงพยาบาล
เครือข่าย ร้อยละ 100

7.0000 7.0000                              -              -                 -               -                  3 13                       13.3         

    3.2 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
   ตัวช้ีวัด
   1) จ านวนอ าเภอใช้ยาสมเหตุผลของแต่ละจังหวัด 
อย่างน้อย 1 อ าเภอ/ 1 จังหวัด
   2) ร้อยละ 65 ของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU hospital) RDU ข้ันท่ี 2 
   3) ร้อยละ 35 ของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU hospital) RDU ข้ันท่ี 3

8.6000 8.6000                              -              -                 -               -     3 13 13.1

4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรก
เกิด

1.3191                              -     1.3191          -                 -               -     

4.1 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติ
ทารกแรกเกิด
ตัวช้ีวัด 
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

1.2561                              -     1.2561          -                 -               -                  3                        13          13.3

4.2 อบรมหลักสูตรระยะส้ันการพยาบาลทารกแรกเกิด
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.0630                              -     0.0630          -                 -               -                  3                        13          13.3

5. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน

1.6136                              -     1.6136          -                 -               -     

5.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังและระยะท้าย 
ปีงบประมาณ 2565
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.0136                              -     0.0136          -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

5.2 โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล
วิชาชีพเพ่ือการดูแลฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยในระยะก่ึงเฉียบพลัน
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

1.6000                              -     1.6000          -                 -               -                  3                        13          13.3

6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

13.2863 13.2863                              -              -                 -               -     

  6.1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยฯ (ร้อยละ 
21.5)
2) มูลค่าการส่ังจ่ายยาสมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3)
3) จ านวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย IMC ด้วยการแพทย์
แผนไทย (1 แนวทาง)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  6.2 โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทย
ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ท่ีให้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (76 แห่ง) 
2) ประชาชนในเขตรับผิดชอบ PCC มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและน าความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม (1,520,000 คน)

0.5000 0.5000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.4

  6.3 โครงการยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ (งบลงทุน
ส่ิงก่อสร้าง)
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างอาคาiศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการ
วิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
สาขาจังหวัดอุดรธานี

9.1222 9.1222                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

6.4 งบลงทุนครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการยกระดับ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
สู่ความเป็นเลิศ

1.5540 1.5540                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  6.5 โครงการคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ได้รับการประกาศคุ้มครองเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าและ
น าไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์
2) จ านวนหมอพ้ืนบ้านได้รับการรับรองตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้านฯ

1.1101 1.1101                              -              -                 -               -                  2                          5            5.1

7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

58.1363 58.1363                              -              -                 -               -     

  7.๑ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจร
ด้วยกลไกทางกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยจิตเวชท่ีเข้ารับการบ าบัดรักษาและ
จ าหน่ายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
ได้รับการติดตามต่อเน่ืองครบ 1 ปี

2.2370 2.2370                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.๒ โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 
2565
ตัวช้ีวัด
รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังโรค
จิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตท่ีส าคัญจากฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ท่ีมีการรายงานเป็นปกติประจ า (passive 
surveillance) เฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุก 
กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (active, sentinel surveillance) และ/
หรือภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel 
surveillance) และการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา
สุขภาพจิต อย่างน้อย 4 เร่ือง

1.2425 1.2425                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.๓ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ ๗๔ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐาน

5.0313 5.0313                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  7.๔ โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น 
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๕

5.3220 5.3220                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.๕ โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ
ประเทศไทย
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 85 ของผู้ประสบภาวะวิกฤตท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ ตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

3.8757 3.8757                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.๖ โครงการลดช่องว่างเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New 
Normal
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้าย
ตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี

5.3410 5.3410                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.๗ โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความ
เส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการก่อ
ความรุนแรง ท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองไม่กลับไปก่อคดี/
ความรุนแรงซ้ า (การพยายามฆ่าตัวตาย ฆ่าผู้อ่ืน และการ
ก่ออันตรายท้ังตนเองและผู้อ่ืน) (รายปี)

3.9500 3.9500                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.๘ โครงการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูทักษะทางสังคม
และอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 98 ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับ
การดูแลฟ้ืนฟูจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2.0378 2.0378                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.๙ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลต่อเน่ืองผู้ป่วย
โรคจิตเภทเพ่ือป้องกันการกลับเป็นซ้ าและมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ท่ีได้มาตรฐาน

8.4241 8.4241                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  7.1๐ โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิส้ัน 
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิส้ันเข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕

7.8749 7.8749                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.1๑ โครงการการฟ้ืนฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID-19)
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ ๘๕ ของชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจท่ีพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์วิกฤต

5.8500 5.8500                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.1๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางมี
การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน

5.9500 5.9500                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

  7.1๓ โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดทางจิต
สังคมส าหรับผู้ป่วยโรคติดสุราท่ีมีภาวะพร่องการรู้คิด
ตัวช้ีวัด
ผู้ป่วยโรคติดสุรามีการรู้คิดด้านความจ า ด้านการจัดการ 
และด้านการตัดสินใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 4.3219                              -     4.3219          -                 -               -     
8.1 โครงการประชุมวิชาการด้านการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ทางกล้อง  
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.2858                              -     0.2858          -                 -               -                  3                        13          13.3

8.2 โครงการพัฒนาการให้บริการการคลอดมาตรฐานใน
เขตสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

2.7040                              -     2.7040          -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

8.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักท่ีมีภาวะ
กระดูกพรุนร่วมด้วยในส่วนภูมิภาค
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.5259                              -     0.5259          -                 -               -                  3                        13          13.3

8.4 โครงการฝึกอบรม"รู้ทัน...กันหักซ้ า" Thailand FLS 
Forum & Workshop
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.8062                              -     0.8062          -                 -               -                  3                        13          13.3

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 1.2000 1.2000                              -              -                 -               -     
  ๙.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัว
ไทย" (Save Thais from Heart Diseases))
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)
3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 
ชนิด STEMI (ไม่เกินร้อยละ 9)

1.2000 1.2000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง

3.1530 2.9030 0.2500          -                 -               -     

  ๑๐.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (สาขาโรคมะเร็ง) 
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
3) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

2.9030 2.9030                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

 10.2 โครงการส่องกล้องและผ่าตัดส่องกล้องสัญจร
มะเร็งทางเดินอาหาร
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.2500                              -     0.2500          -                 -               -                  3                        13          13.3

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 3.5516                              -     3.5516          -                 -               -     
11.1 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจประเมินการ
พัฒนาคุณภาพงานโรคไตในเขตสุขภาพ

0.6400                              -     0.6400          -                 -               -                  3                        13          13.3

11.2 โครงการจัดท าส่ือวิดีทัศน์การป้องกันโรคไตเร้ือรัง
ส าหรับผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังและประชาชน
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.8924                              -     0.8924          -                 -               -                  3                        13          13.3

11.3 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การ
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) 
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

2.0192                              -     2.0192          -                 -               -                  3                        13          13.3

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ
วิทยา

3.2732                              -     3.2732          -                 -               -     

 12.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการคัดกรองและ
แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.1318                              -     0.1318          -                 -               -                  3                        13          13.3

12.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตา
ระดับประเทศ
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.3900                              -     0.3900          -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

12.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตา
ระดับประเทศ
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.6428                              -     0.6428          -                 -               -                  3                        13          13.3

12.4 โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุ
เบ้ืองต้นส าหรับแพทย์
ตัวช้ีวัด 
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.3974                              -     0.3974          -                 -               -                  3                        13          13.3

12.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การพยาบาล 
ผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

1.3205                              -     1.3205          -                 -               -                  3                        13          13.3

12.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ หลักสูตรอุบัติเหตุ
และภาวะฉุกเฉินทางตาส าหรับพยาบาล 
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.3908                              -     0.3908          -                 -               -                  3                        13          13.3

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถ่ายอวัยวะ

1.5065                              -     1.5065          -                 -               -     

13.1 โครงการอบรมการขอรับบริจาคอวัยวะและปลูก
ถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลราชวิถี
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.0708                              -     0.0708          -                 -               -                  3                        13          13.3

13.2 โครงการอบรมการขอรับบริจาคอวัยวะและปลูก
ถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.0359                              -     0.0359          -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

13.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการ
รับบริจาคอวัยวะในส่วนภูมิภาค
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.4712                              -     0.4712          -                 -               -                  3                        13          13.3

13.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการแพทย์ เย่ียม
เครือข่ายการปลูกถ่ายไต
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.4836                              -     0.4836          -                 -               -                  3                        13          13.3

13.5 โครงการจัดท าส่ือการขอรับบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะ ส าหรับเขตบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.4150                              -     0.4150          -                 -               -                  3                        13          13.3

13.6 โครงการจัดท าหนังสือการปลูกถ่ายไขกระดูก
ส าหรับประชาชน
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.0300                              -     0.0300          -                 -               -                  3                        13          13.3

14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด

783.2249 783.2249                              -              -                 -               -     

  ๑4.1 โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัด 
รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวช้ีวัด
1. จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดได้รับบริการด้านการแพทย์
ระดับตติยภูมิ (จ านวน 13,300 คน)
2. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา 
และติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ปี (ร้อยละ 55)
3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับบริการด้าน
การแพทย์ระดับตติยภูมิ (ร้อยละ 80)
4. จ านวนองค์ความรู้ท่ีศึกษาและถ่ายทอด (10 เร่ือง)

219.2404 219.2404                              -              -                 -               -                  1                          1            1.2
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ๑4.2 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (บริการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสาร
เสพติด สุราและบุหร่ีท่ีมีภาวะยุ่งยากซับซ้อน (Unit Cost
 สารเสพติด และงบลงทุน))
ตัวช้ีวัด
1. จ านวนผู้ป่วยสารเสพติด สุรา บุหร่ีท่ีได้รับบริการด้าน
การแพทย์ระดับตติยภูมิ (6,500 คน)
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยสารเสพติดท่ีได้รับบริการด้าน
การแพทย์ระดับตติยภูมิ (ร้อยละ 80)

142.9295 142.9295                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1๔.๓ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
 การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
ตัวช้ีวัด
๑) จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
 70,000 ตัวอย่าง
๒) การบริการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพ
ติดเป็นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100

94.0399 94.0399                              -              -                 -               -                  1                          1            1.2

  1๔.๔ โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของ อสม.บัดด้ี ท่ีติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดใน
ระบบสมัครใจบ าบัดอย่างต่อเน่ือง (ร้อยละ 50 ) (งบ
รายจ่ายอ่ืน)

1.4510 1.4510                              -              -                 -               -                  1                          1 3.2

  14.5 บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติดท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิต
ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ
บ าบัดรักษา (4,200 คน)

59.2229 59.2229                              -              -                 -               -                  1                          1 3.2

  14.6 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดท่ีเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

1.7760 1.7760                              -              -                 -               -                  1                          1 3.2
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

     14.7 โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารต้ัง
ต้น ท่ีเป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย
  ตัวช้ีวัด
  1) ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการเก่ียวกับตัวยา 
เคมีภัณฑ์ และสารต้ังต้นท่ีเป็นวัตถุเสพติดท่ีพบการ
กระท าผิดได้รับการจัดการ 
   2) ร้อยละ 98 ของผู้เดินทางท่ีได้รับการตรวจสอบ
สัมภาระปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนด

22.7000 22.7000                              -              -                 -               -     1 1 1.2

  14.8 โครงการลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพด้านยาเสพติด
แบบบูรณาการ
ตัวช้ีวัด 
  1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและได้รับการติดตาม ตามมาตรฐาน 
(Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58
  2) ร้อยละของผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูยาเสพติด
ได้รับการติดตาม (ร้อยละ 90)

241.8652 241.8652                              -              -                 -               -                  3                        13 3.2           

15. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 
(Intermediate Care; IMC)

2.8027 1.1713 1.6314          -                 -               -     

15.1 โครงการ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านการ
พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพภารกิจด้านการพยาบาล
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

0.0314                              -     0.0314          -                 -               -                  3                        13          13.3

15.2 โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือการดูแลฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยในระยะก่ึง
เฉียบพลัน
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้าน
วิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 
(ระดับ 3)

1.6000                              -     1.6000          -                 -               -                  3                        13          13.3

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 173



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

15.3 โครงการจัดระบบรับปรึกษา ระบบส่งต่อและ
ระบบติดตามการดูแลระยะกลาง 
(Intermediate Care) ส าหรับผู้ป่วยสูงอายุหลังการ
ผ่าตัดและผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเปราะบาง
ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ (2,000 คน)

1.1713 1.1713                              -              -                 -               -                  4                        15          15.2

16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery:
 ODS

0.5000 0.5000                              -              -                 -               -     

  ๑๖.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day 
Surgery (ODS) และ Minimally Invasive Surgery 
(MIS))
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

0.5000 0.5000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

17. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 50.7800 50.7800                              -              -                 -               -     
  17.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

1.0296 1.0296                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 174



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  17.2  โครงการขับเคล่ือนกัญชา กัญชง กระท่อม ทาง
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
พ้ืนบ้านไทย
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐท่ีเปิด
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ
 (ร้อยละ 60)
2) จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง 
และกระท่อม ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยนชน์ในระบบ
สุขภาพและเศรษฐกิจ

34.2000 34.2000                              -              -                 -               -                 2                          4            4.2

  17.3 โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนมาตรฐานหรือต ารายาจากกัญชา 6 เร่ือง
2) มาตรฐานหรือต ารายาจากกัญชา ท่ีผลิตได้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ร้อยละ 100

11.0504 11.0504                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

    17.4  โครงการบูรณาการส่งเสริมผลักดันสมุนไพร 
กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพและเศรษฐกิจ
   ตัวช้ีวัด
รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
๕ รายการ

4.5000 4.5000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1

18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตาม Service
 Plan

10,225.6295 10,196.7499 28.8796          -                 -               -     

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 175



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  18.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม 
Service Plan
ตัวช้ีวัด
  1) การส่งผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลงร้อยละ 10 
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
  2) ร้อยละสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลท่ัวไป
ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ข้ัน 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98
  3) ร้อยละสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรอง
คุณภาพ  ข้ัน 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  4) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากร
แสนคน)
  5) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(น้อยกว่าร้อยละ 7)
  6) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 8
  7) อัตราความส าเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม่
 (ร้อยละ 88)
  8) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพตามแผน Service Plan  ใน 12 เขตสุภาพ

10,083.9107 10,083.9107                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

  18.2 โครงการให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
ตัวช้ีวัด
   จ านวนศพท่ีได้รับการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย 
โดยบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามท่ีได้รับการร้องขอ ร้อยละ 100

47.3945 47.3945                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

  18.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการ
จัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
ตัวช้ีวัด
   จ านวนเขตบริการสุขภาพมีแผนในการพัฒนาบุคลากร
ตามกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 (12 แห่ง)

2.0177 2.0177                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 176



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  18.4 พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพ่ือการจัดบริการ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวช้ีวัด
   โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน
มีการจัดบริการรูปแบบพิเศษตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน
 10 แห่ง

4.4656 4.4656                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

  1๘.5 โครงการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ าดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวช้ีวัด 
  ๑) ร้อยละการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่ม
เส่ียง (ร้อยละ 100)
  ๒) ร้อยละประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป ได้รับ
การตรวจคัดกรองด้วยอัลต้าซาวด์ (ร้อยละ 100)

17.4340 17.4340                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

  1๘.6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพชาวต่างชาติ
ตัวช้ีวัด
   จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (76 
จังหวัด)

15.7274 15.7274                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

  ๑๘.๗ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
โรงพยาบาล

54.6796 25.8000 28.8796          -                 -               -                  3                        13 3.3           

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

37.4398 37.4398                              -              -                 -               -     

1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

37.4398 37.4398                              -              -                 -               -     

  1.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

2.5309 2.5309                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 177



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

 1.2 โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการ
สุขภาพในอาเซียน (โครงการการจัดบริการด้านการแพทย์
และการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับการประชุมเอเปค (งบ
ด าเนินงาน))
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการแลกเปล่ียนงานวิชาการและการ
บริการด้านการแพทย์ของโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน (ร้อยละ 95)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

 1.3 โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการ
สุขภาพในอาเซียน (โครงการการจัดบริการด้านการแพทย์
และการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับการประชุมบิมสเทค (งบ
ด าเนินงาน))
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการแลกเปล่ียนงานวิชาการและการ
บริการด้านการแพทย์ของโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน (ร้อยละ 95)

0.4737 0.4737                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1.4 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือรองรับ
แผนการปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (สถาบัน)
  ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (ร้อยละ ๒6)
2) อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีมาด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ร้อยละ 99.75

14.9690 14.9690                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  ๑.5 โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีน าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  ตัวช้ีวัด
แผนพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
พ้ืนท่ีน าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 1 ร่อง

3.2000 3.2000                              -              -                 -               -                  2                          9            9.1

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 178



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.๗ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวช้ีวัด
  ๑) ร้อยละศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในระดับเขตและระดับ
จังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
  ๒) ร้อยละของจังหวัดท่ีมีความส าเร็จในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ร้อยละ 100)
  ๓) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
(ร้อยละ 100)

15.2662 15.2662                              -              -                 -               -                  3                        13 3.4           

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ

1,842.2624 1,842.2624                              -              -                 -               -     

1. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ

1,842.2624 1,842.2624                              -              -                 -               -     

1.1 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในงานพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติฯ)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

1.1000 1.1000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.2 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังในโรงพยาบาลท่ีมูลนิธิเทพ
รัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) 
โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ี
มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน และโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

0.4310 0.4310                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.3 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการด้านการแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลท่ีมูลนิธิเทพ
รัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) 
และโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาล  ส่งเสริมต าบล 
ชัยพัฒน์ สาขาบริการทันตกรรม กรมการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.4 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมการแพทย์)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

0.0228 0.0228                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.5 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลในมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล 
(โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) โรงพยาบาลชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชัยพัฒน์ และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

0.9480 0.9480                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.6 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม  (โครงการฟ้ืนฟูวิชาการพยาธิวิทยากาย
วิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย/โครงการนิเทศงานเพ่ือ
การพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค )
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

0.4000 0.4000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

   1.7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตาม
แนวทางพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ
   ตัวช้ีวัด 
จ านวนอ าเภอเส่ียงท่ีด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน (440 อ าเภอ)

52.3699 52.3699                              -              -                 -               -     3 13 13.5

   1.8 โครงการพัฒนาการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
   ตัวช้ีวัด
จ านวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal
 Health Record) ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 (1 ระบบ)

5.2395 5.2395                              -              -                 -               -     2 9 9.1

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 181



 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริม
ระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์
 โรงพยาบาลเทพรัตน์ราชานุกูล
ตัวช้ีวัด
๑) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูลรวมท้ังหมด จ านวน ๓๖ แห่ง ได้รับการตรวจ
ติดตามประเมินภายในและแก้ไขข้อบกพร่องได้ครบถ้วน 
และมีผลงานวิจัยจากงานประจ า หรือนวัตกรรม ไม่น้อย
กว่า 4 เร่ือง
๒) เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมท้ังหมด จ านวน ๓๖
 แห่งได้รับการอบรมความรู้หรืออบรมผ่าน Web 
conference เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน 
โดยสามารถผ่านข้อกาหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องได้มาก
ท่ีสุดและเตรียมพร้อมรองรับกับสถานการณ์โรคติดต่อ
ร้ายแรงโควิด-19 ร้อยละ 100

5.0000 5.0000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

 1.10 โครงการพราะราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ
ตัวช้ีวัด
ร้อยละจ านวนสุขศาลาพระราชทานได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ (10 แห่ง)

8.1855 8.1855                              -              -                 -               -                  3 13                       3.3

  1.11 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 TO BE NUMBER ONE
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 85 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มี
ภูมิคุ้มกันทางจิต)

100.0000 100.0000                              -              -                 -               -                  1                          1            1.2
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.๑๒ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขัง
ป่วยจิตเวชของประเทศไทย
ตัวช้ีวัด
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลนิติ
จิตเวช/ การดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวช สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

1.9490 1.9490                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1

1.1๓ โครงการ "เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ" ในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน
ตัวช้ีวัด
ผลักดันให้ครอบครัวเป็นครอบครัวรอบรู้ “เล้ียงดูลูกตาม
ค าสอนพ่อ’ ส่งผลเข้าถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มากข้ึน  (500 ครอบครัว)

1.5623 1.5623                              -              -                 -               -     4 17          17.1

1.๑๔ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.)
ตัวช้ีวัด
เด็ก เยาวชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในถ่ินทุรกันดาร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี
 และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (จ านวน ๑,000 ราย)

6.0000 6.0000                              -              -                 -               -     4 17          17.1

1.๑๕ โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพ้ืนท่ี
ภูฟ้า
ตัวช้ีวัด
เด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (จ านวน 1,000 ราย)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -     4 17          17.1

1.๑๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ
ตัวช้ีวัด
เด็กกลุ่มพิเศษได้รับการคัดกรองสุขภาพเพ่ือวางแผนการ
จัดบริการสุขภาพ (ร้อยละ 60)

2.0000 2.0000                              -              -                 -               -     4 17          17.1

1.๑๗ โครงการควบคุมโรคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ตัวช้ีวัด
ครัวเรือนมีการใช้ ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและ
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 90)

5.6284 5.6284                              -              -                 -               -     4 17          17.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.๑๘ โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง
ตัวช้ีวัด
ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์คร้ังแรก (ไม่
เกินร้อยละ 14)

1.1000 1.1000                              -              -                 -               -     4 17          17.1

1.๑๙ โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ตัวช้ีวัด
สตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
(ร้อยละ 70)

2.8374 2.8374                              -              -                 -               -     4 17          17.1

1.๒๐ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสตร์ กษัตริย์ 
ตัวช้ีวัด
ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลัก
มนุษยธรรม (จ านวน 143 แห่ง)

1.3262 1.3262                              -              -                 -               -     4 17          17.1

1.๒๑ โครงการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีโครงการ
พระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ตัวช้ีวัด
คุณภาพน้ าบริโภคของโรงเรียน กพด. ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ
 40)

2.2303 2.2303                              -              -                 -               -     4 17          17.1

  1.๒๒ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ
ตัวช้ีวัด
  ร้อยละโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ HA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1,240.8004 1,240.8004                              -              -                 -               -                  3                        13 3.4           
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.23 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพ้ืนท่ีชายแดน 
พ้ืนท่ีทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง และพ้ืนท่ีเกาะ
ตัวช้ีวัด 
  1) ร้อยละของโรงพยาบาล และ รพ.สต. ในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดน ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (ร้อยละ 80)
  2) ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายท่ีมีหน่วยบริการต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีเกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับการ
ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ 7 จังหวัด
  3) ร้อยละของโรงพยาบาลชายแดนให้บริการท่ีเป็นมิตร 
(Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าว (ร้อยละ 70)
  4) ร้อยละการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขต่าง
ด้าวต่อประชากร 300 คน (ร้อยละ 30)

12.8000 12.8000                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

  1.24 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ
ตัวช้ีวัด
  1) ศูนย์การแพทย์ครบวงจร (จังหวัดละ 1 แห่ง) ไม่
น้อยกว่า 2 แห่ง
  2) ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการท างาน
และมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 3 
จังหวัด
  3) โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น
โรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
  4) พัฒนาศูนย์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตาม
มาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า 1 ศูนย์

362.4979 362.4979                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

  1.25 โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวช้ีวัด 
  ๑) รพ.สต ท่ีมีความพร้อมตามเกณฑ์ ต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง
 ย่ังยืน 112 ต าบลเป้าหมาย
  ๒) ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีได้รับวัคซีน
 MMR1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
  ๓) อัตราการตายของมารดาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 
(ไม่เกิน 35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

22.0652 22.0652                              -              -                 -               -     3             13                       3.3           
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.26 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและ
การค้ามนุษย์
ตัวช้ีวัด
  ๑) ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามตระหนักรู้
ความส าคัญของการมีประกันสุขภาพ (ร้อยละ 65)
  ๒) แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามมีหลักประกันสุขภาพ 
ร้อยละ 92

3.7686 3.7686                              -              -                 -               -                  3                        13 3.3           

แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

64.4416 64.4416                              -              -                 -               -     

1. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์

64.4416 64.4416                              -              -                 -               -     

  1.1   โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละของมูลค่าจากการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 15) 
2) ร้อยละของมูลค่าการบริโภควัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 
(ร้อละ 1.5)
3) จ านวนต ารับท่ีผ่านการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐาน
ต ารับยาแผนไทยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการผลิตแผน
ไทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน (2 ต ารับ)
4) จ านวน (ร่าง) มาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน (2 ชนิด)

4.7000 4.7000                              -              -                 -               -                  2                          3            3.3

  1.2   โครงการจัดท าฐานข้อมูลและเช่ือมโยงตลาดสินค้า
เกษตรชีวภาพ
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนกระบวนการพัฒนาระบบ Herbal Business 
Data ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีได้รับการพัฒนา (1 
กระบวนการ)
2) จ านวนตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร (On site Market) 
(1 แห่ง)
3) จ านวนช่องทางการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(2 ช่องทาง)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  2                          3            3.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.3   โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยให้มี
มาตรฐานในระดับสากลและเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนแนวทางการบริการนวดไทยท่ีได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และปลอดภัย (1 รูปแบบ)
2) จ านวนองค์ความรู้ด้านการนวดไทยได้รับการรวบรวม
และเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชนได้
น าไปใช้ประโยชน์ 
(2 เร่ือง)
3) จ านวนแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพได้รับการพัฒนาการ
นวดไทยอัตลักษณ์ (5 จังหวัด/แห่ง)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  2                          5            5.3

  1.4  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
- ช่ือตัวช้ีวัดระดับโครงการ (ค่าเป้าหมาย)
1) จ านวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ (500 ราย)
2) จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการให้ค าปรึกษา (120 
ราย)
3) จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ 
(200 ผลิตภัณฑ์)

1.0000 1.0000                              -              -                 -               -                  2                          3            3.3

1.5 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม
 แพทย์แผนไทยครบวจร
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนจังหวัดท่ีได้รับการยกระดับการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพฯ (18 จังหวัด)
2) จ านวนศูนย์สุขภาพดี (12 เขตสุขภาพ)
3) จ านวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาถ่ายทอดองค์
ความรู้ (1,000 ราย)

2.7000 2.7000                              -              -                 -               -                  2                          5            5.3

1.6 งบลงทุนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการพัฒนายาแผนไทย
และสมุนไพร

6.6189 6.6189                              -              -                 -               -                  2                          3            3.3

1.7 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพรองรับ
การแข่งขันอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (ร้อยละ 5)

33.9672 33.9672                              -              -                 -               -                  2                          5 3.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.๘ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพได้รับมาตรฐานตามท่ีก าหนด
 (ร้อยละ 5)

1.1101 1.1101                              -              -                 -               -                  2                          5 3.3

  1.๙ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและน้ าเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวไทย
ตัวช้ีวัด
จังหวัดในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวมีการส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการด าเนินการตามมาตรฐานจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
  (76 จังหวัด)

2.2286 2.2286                              -              -                 -               -     2 5 5.6           

  1.๑๐ โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมสู่
เส้นทางท่องเท่ียวสุขภาพดี
ตัวช้ีวัด
จังหวัดมีสถานประกอบกิจการประเภทสถานบริการ และ
สถานีบริการขนส่งตามเส้นทางการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวผ่านมาตรฐานการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(33 จังหวัด)

2.1649 2.1649                              -              -                 -               -     2 5 5.6           

    1.11 โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละ 75 ของผู้ประกอบการท่ีผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านการประเมินหรือรับรองสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

7.9519 7.9519                              -              -                 -               -     2 4 4.2

๓. เร่ืองบุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence)

รวม 5,412.1055 5,297.1231 114.9824          -                 -               -     

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ

5,412.1055 5,297.1231 114.9824          -                 -               -     

1. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 5,412.1055 5,297.1231 114.9824          -                 -               -     
  1.1 ผลผลิต องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัมนา
และถ่ายทอด (เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)
ตัวช้ีวัด
จ านวนองค์ความรู้ท่ีศึกษาและถ่ายทอด (31 เร่ือง)

0.3442 0.3442                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3
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ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.2 ผลผลิต องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัมนา
และถ่ายทอด (เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะ
ทาง)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนองค์ความรู้ท่ีศึกษาและถ่ายทอด (31 เร่ือง)
2) แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ร้อยละ 90)

31.2400 31.2400                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1.3 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม)

3.0465 3.0465                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1.4 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (งบลงทุน)

2,192.6739 2,192.6739                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.5 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565) 
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน (10 โครงการ)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

1.5000 1.5000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

1.6 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการสนับสนุนด้านบริการและ
วิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ปี 2565)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ (ระดับ 3)

3.4000 3.4000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.7 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (โครงการสนับสนุนการพัฒนาด าเนินงาน
ส านักการแพทย์เขตสุขภาพ 
กรมการแพทย์)
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ (10 
ด้าน)
2) ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการ
ด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขต
สุขภาพ 
(ระดับ 3)

3.4000 3.4000                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1.8 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเน่ืองในต่างประเทศโดย
ทุนอุดหนุน (8 คน)

4.7602 4.7602                              -              -                 -               -                  3                        13          13.5

1.9 โครงการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล สาธารณสุข
และสหเวชศาสตร์
ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ 
(จ านวน 5,366 คน)

1,041.4332 939.2258 102.2074          -                 -               -                  3                        13 13.4         

1.10 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้าน
สุขภาพ
ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (จ านวน 1,000
 คน)

45.0000 45.0000                              -              -                 -               -                  3                        13 13.4         

1.11 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันพระบรมราชชนก
ตัวช้ีวัด
จ านวนบุคลากรของสถาบันท่ีได้รับการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพ (จ านวน 90 คน)

0.9410 0.9410                              -              -                 -               -                  3                        13 13.4         

1.12 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
 ในและต่างประเทศ
ตัวช้ีวัด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (จ านวน 10 ทุน)

30.2500 30.2500                              -              -                 -               -                  3                        13 13.4         
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.1๓ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพเพ่ือรองรับระบบบริการ
ตัวช้ีวัด
   ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 86)

51.9785 51.9785                              -              -                 -               -                  3                        13 13.4         

  1.14 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ตัวช้ีวัด
  1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 8 เขตสุขภาพ)
  2) จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ี
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ (2,700 คน)

16.6100 16.6100                              -              -                 -               -                  3                        13 13.4         

  1.15  โครงการจัดการเรียนการสอนส าหรับการผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท
ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนการรับนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่า 1,015 คน 
  2) จ านวนการผลิตนักศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 
5,280 คน 
  3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 979 คน 
  4) ร้อยละของแพทย์ท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดในหลักสูตร (ร้อยละ 85)

1,966.2409 1,966.2409                              -              -                 -               -                  3                        13 13.4         

  1.16 โครงการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ส าหรับการ
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท
ตัวช้ีวัด 
  จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ต่างประเทศส าหรับการผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (39 ทุน)

6.5121 6.5121                              -              -                 -               -                  3                        13 13.4         

  1.17 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 12.7750                              -     12.7750          -                 -               -     3             13                       13.3         
๔. เร่ืองการบริหารเป็นเลิศด้วยธรร
มาภิบาล (Governance 
Excellence)

รวม 4,009.2702 3,078.7462 242.1040          -                 -     688.4200

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

935.0547 795.9507 139.1040          -                 -               -     

1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 5.7223 5.7223                              -              -                 -               -     
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

   1.1 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
   ตัวช้ีวัด
ร้อยละของคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของกรมควบคุมโรค (ร้อยละ 89)

0.6538 0.6538                              -              -                 -               -     3 13 13.5

1.๒ โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมิน ITA (ร้อยละ 95)

0.5291 0.5291                              -              -                 -               -                  6                        21 4.6

  1.๓ โครงการยกระดับการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันทุจริตกรมอนามัย
ตัวช้ีวัด
คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕)

0.5329 0.5329                              -              -                 -               -     6 21          21.1

  1.๔ โครงการ เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจริตแบบบูรณาการ
ตัวช้ีวัด
   ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
92

4.0065 4.0065                              -              -                 -               -                  6                        21 3.1           

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 929.3324 790.2284 139.1040          -                 -               -     
  2.1 โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวช้ีวัด
1) กรมฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
2) กรมฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิข้ันสูงตามเป้าหมาย 
(ร้อยละ 90)

0.6986 0.6986                              -              -                 -               -                  6                        20          20.1

2.2 งบลงทุนเพ่ือสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัด
จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 
(5 กระบวนงาน)

27.8539 27.8539                              -              -                 -               -                  6                        20          20.1
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ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

   2.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
   ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคท่ีด าเนินการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้ตามเกณฑ์ท่ีกรมฯ ก าหนด (ร้อย
ละ 90)

131.1783 131.1783                              -              -                 -               -     3 13 13.5

  ๒.๔ โครงการประเมินกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล
ตัวช้ีวัด
๑) จ านวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ
รับรองข้ันก้าวหน้า (Advanced HA) 5 แห่ง
๒) จ านวนสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนท่ีได้รับ
การรับรองเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ   (District 
Health System Accreditation-DHSA) 80 แห่ง
๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
สถานพยาบาลมาตรฐาน HA ร้อยละ 80

58.6700 2.0622 56.6078          -                 -               -     ๓ ๑๓ ๑๓.๓

  ๒.๕ โครงการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลด้วย
ข้อมูลคุณภาพ
ตัวช้ีวัด
๑) จ านวนสถานพยาบาลท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 
ใช้ Quality Measurement เป็นกลไกในการขับเคล่ือน
และยกระดับ จ านวน 500 
๒) จ านวนข้อเสนอแนะจากกระบวนการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับการน าเสนอเป็น
ประเด็นขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 1 ช้ิน

15.4452 15.4452                              -              -                 -               -     ๓ ๑๓ ๑๓.๓

  ๒.๖ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและความ
ปลอดภัย
ตัวช้ีวัด
จ านวนสถานพยาบาลท่ีมีการพัฒนาและเข้าสู่
กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
สถานพยาบาลรัฐ ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง ภาคเอกชน ไม่
น้อยกว่า 125 แห่ง

10.9870 0.9870 10.0000          -                 -               -     ๓ ๑๓ ๑๓.๓
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ระดับกระทรวงสาธารณสุข
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ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  ๒.๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาคด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ตัวช้ีวัด
๑) ร้อยละบุคลากรด้านสุขภาพท่ีผ่านการอบรมจาก
สถาบันมีความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ร้อยละ 80
๒) จ านวนองค์ความรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมของสถานพยาบาลท่ีได้รับการเผยแพร่ 300 
เร่ือง
๓) มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลระดับประเทศ 1 คร้ัง

29.4022                              -     29.4022          -                 -               -     ๓ ๑๓ ๑๓.๓

2.8 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวช้ีวัด
๑)  คะแนน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒) จ านวนนวัตกรรมท่ีสนับสนุนงานขององค์กร 1 เร่ือง
๓) องค์กร (Oragnization) ได้รับการธ ารงการรับรอง
จากหน่วยงานระดับสากล IEEA ในปี 2564
๔) ร้อยละของสถานพยาบาลมีความเช่ือม่ันการ
ด าเนินงานของสถาบัน ร้อยละ 80

43.0940                              -     43.0940          -                 -               -     ๓ ๑๓ ๑๓.๓

  2.9 โครงการจัดท าข้อเสนอและพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนยุทธศาสตร์และแผนด้านสุขภาพท่ีได้รับความ
เห็นชอบและน าไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 3 แผนงาน
  2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและด าเนินการสร้าง
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(ร้อยละ 60)

16.9021 16.9021                              -              -                 -               -                  6                        20 3.4           

   2.10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของการใช้จ่ายของรายการค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการภาครัฐ พัฒนางานด้านสาธารณสุข ในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 100)

578.6090 578.6090                              -              -                 -               -                  6                        20 3.2           
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 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

   2.11 โครงการตรวจ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด
  1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระบบการ
ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียง (ร้อยละ 70)
  2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 100)

16.4921 16.4921                              -              -                 -               -                  6                        20 3.4           

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ

185.2201 182.2201 3.0000          -                 -               -     

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ

179.2543 176.2543 3.0000          -                 -               -     

   1.1 โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
   ตัวช้ีวัด
จ านวนบุคลากรเป้าหมายผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ดิจิทัลส าคัญ (600 คน)

2.3034 2.3034                              -              -                 -               -     6 20 20.1

  1.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง
กรมอนามัย (DoH Data Center) และระบบ DoH 
Dashboard เพ่ือสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จในการวิเคราะห์และออกแบบรายการข้อมูล
ในฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย (DoH Data Center) 
(ร้อยละ 100)

0.8500 0.8500                              -              -                 -               -     6 20 20.1         

  1.๓ โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการส่ือสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ
ตัวช้ีวัด
   ร้อยละของจ านวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีได้รับการ
เผยแพร่ (ร้อยละ 95)

173.1009 173.1009                              -              -                 -               -                  3                        13 13.1         

  1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน

3.0000                              -     3.0000          -                 -               -                  3                        13 13.3         
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ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

2. โครงการ Smart Hospital 5.9658 5.9658                              -              -                 -               -     
  ๒.1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต
ตัวช้ีวัด
 ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีชุด
ข้อมูลมาตรฐาน แลกเปล่ียนกันได้อย่างไร้รอยต่อ

5.9658 5.9658                              -              -                 -               -     3             13                       13.1         

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ

1,946.3662 1,846.3662 100.0000          -                 -               -     

1. โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน 1,945.1455 1,845.1455 100.0000          -                 -               -     
  1.1 โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ปปช.)  (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85)
2) ระบบฐานข้อมูลกลางด้านหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
ได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด (2 ระบบ)
3) ร้อยละการพิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ ด้วยบัตร
ประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) (ร้อยละ 80)

792.3520 692.3520 100.0000          -                 -               -                  4                        17          17.1

  1.2 โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน
ตัวช้ีวัด 
  1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลาง
การดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 
จ านวน 1 เร่ือง
  2) จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสร้างความเพียงพอ
และย่ังยืนของงบประมาณ  ไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง
  3) จ านวนบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิได้รับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ (จ านวน 706,196 คน) 

1,152.7935 1,152.7935                              -              -                 -               -                  4                        17 3.1           

2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 1.2207 1.2207                              -              -                 -               -     
  2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการ
คลังและหลักประกันสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 
   พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังและ
หลักประกันสุขภาพ จ านวน 1 ระบบ

1.2207 1.2207                              -              -                 -               -                  6                        20 3.2           

แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ

942.6292 254.2092                              -              -                 -     688.4200

1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

942.6292 254.2092                              -              -                 -     688.4200
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ท่ี
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  1.1 ผลผลิต องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัมนา
และถ่ายทอด (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์)
ตัวช้ีวัด
จ านวนองค์ความรู้ท่ีศึกษาและถ่ายทอด (31 เร่ือง)

2.4425 2.4425                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

  1.2 โครงการจัดต้ังศูนย์การแพทย์แม่นย าแห่งชาติ 
(National Precision Medicine Center)
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการแพทย์แม่นย า 
(Precision Medicine) (ระดับ 3)

2.0000 2.0000                              -              -                 -               -                  2  23/แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

         23.2

  1.3 โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการ
แพทย์แนวใหม่ด้วยระบบดิจิทัล (Digital DMS New 
Management System)
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสารสนเทศอัจฉริยะ 
(ระดับ 3)

9.9980 9.9980                              -              -                 -               -                  6                        20          20.4

  1.4 โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านสุขภาพทางการแพทย์เฉพาะทาง)
ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสารสนเทศอัจฉริยะ 
(ระดับ 3)

2.2981 2.2981                              -              -                 -               -                  3  13/แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

         13.3

1.5 แผนงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีขอผ่านกองทุนส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)**
ตัวช้ีวัด
จ านวนงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในระบบ
สุขภาพและเศรษฐกิจ

9.0000 9.0000                              -              -                 -               -                  2                        23  23.1/23.2

1.6 แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านองค์ความรู้การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเช่ือมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีขอผ่านกองทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (สดช.)***
ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาด้าน
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เช่ือมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล

100.0000 100.0000                              -              -                 -               -                  6                        20  20.4/20.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

  1.7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพและ
การตรวจสอบทางการแพทย์
ตัวช้ีวัด
1) จ านวนห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นไปตามมาตรฐาน 
OECD GLP 1 แห่ง
2) ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปตาม
มาตรฐาน OECD GLP ร้อยละ 100

18.6500 18.6500                              -              -                 -               -                  2                          4            4.2

  ๑.๘ โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตัวช้ีวัด
๑) จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่ีมีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย 12 แห่ง
๒) ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมี
ศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาค
เอเชียเป็นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100

98.9757 98.9757                              -              -                 -               -                  2                          4            4.2

1.๙ ชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ตัวช้ีวัด
ประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีและ
พ่ึงพาตัวเองได้

204.0000                              -                                  -              -                 -     204.0000              2                        23          23.2

1.๑๐ ชุดโครงการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
ตัวช้ีวัด
1) มีตัวอย่างส าหรับการถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม ใน
ประชากรไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย
2) มีฐานข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย ท่ีมีจ านวนข้อมูล
ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย

480.0000                              -                                  -              -                 -     480.0000              2                        23          23.1

1.11 การพัฒนาบุคลากรวิจัยสุขภาพ แผนงานการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยสุขภาพ
ตัวช้ีวัด
นักวิจัยใหม่ระดับพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในงานวิจัยของ สวรส. 
ต่อนักวิจัยใหม่ท้ังหมด เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10

2.4200                              -                                  -              -                 -     2.4200              2                        23          23.5
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.12 โครงการ ส่งเสริมมาตรฐานการวิจัย แผนงานการ
คุ้มครองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ตัวช้ีวัด
มีโรงพยาบาล รองรับการวิจัยในมนุษย์ (เฉพาะท่ีใช้กับ
ระบบบริการสุขภาพ) ภายใต้มาตรฐานจริยธรรม การวิจัย
ในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก 100 แห่ง

2.0000                              -                                  -              -                 -     2.0000              2                        23          23.5

  1.1๓ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูล
และบริหารจัดการวัคซีน
ตัวช้ีวัด
ระบบข้อมูลได้รับการทดสอบและเห็นชอบจากผู้ใช้งาน
ของสถาบันฯ อย่างน้อย ร้อยละ 80

1.7890 1.7890                              -              -                 -               -                  3                        13          13.1

  1.๑๔ โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ
ตัวช้ีวัด
ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง อย่าง
น้อย 1 เร่ือง

1.2041 1.2041                              -              -                 -               -                  2                        23             24

  1.๑๕ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความม่ันคง
ด้านวัคซีนระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด
(ร่าง) แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศ
ไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ ท้ังจากระดับอาเซียน 
ภูมิภาคอ่ืนๆ หรือระดับโลกโดยผ่านองค์กรระดับ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงวัคซีนส าคัญ และ/หรือยาชีว
วัตถุ ในทุกกลุ่มประชากรได้น าเสนอ และได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
และ/หรือคณะอนุกรรมการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย 1
 แผนงาน

1.4058 1.4058                              -              -                 -               -                  1                          2            2.1

  1.1๖ โครงการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และการจัดการ
ความรู้
ตัวช้ีวัด 
   ความพึงพอใจของบุคลากรทางสาธารณสุขต่อองค์
ความรู้ นวัตกรรมท่ีถ่ายทอด (ร้อยละ 85)

6.4460 6.4460                              -              -                 -               -                  3                        23 3.2           

กองทุน รวม 147,941.3440 141,741.3440 6,200.0000          -                 -               -     
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 8.0000 8.0000                              -              -                 -               -     
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 146,750.1940 140,550.1940 6,200.0000          -                 -               -                  4                        17          17.1
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 ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเช่ือมโยงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการ
เงินกู้วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน อ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี
 ประเด็น

แผนแม่บทฯ ท่ี
 แผนย่อยฯ

ท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)

กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 1,183.1500 1,183.1500                              -              -                 -               -                  3                        13          13.3

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รวม 109,804.2878 107,522.1927 2,282.0951          -                 -               -     
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 93,934.6152 93,934.6152                              -              -                 -               -     
กรมการแพทย์ 6,322.6301 4,922.6301 1,400.0000          -                 -               -     
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 128.7771 128.7771                              -              -                 -               -     
กรมควบคุมโรค 1,924.2657 1,924.2657                              -              -                 -               -     
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 578.9140 578.9140                              -              -                 -               -     
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 400.6032 400.6032                              -              -                 -               -     
กรมสุขภาพจิต 2,014.5920 2,014.5920                              -              -                 -               -     
กรมอนามัย 1,187.7668 1,187.7668                              -              -                 -               -     
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 342.2958 342.2958                              -              -                 -               -     
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 34.5069 34.5069                              -              -                 -               -     
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 55.2541 44.7810 10.4731          -                 -               -     
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 85.7756 85.7756                              -              -                 -               -     
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 593.6372 593.6372                              -              -                 -               -     
สถาบันพระบรมราชชนก 1,313.6138 1,313.6138                              -              -                 -               -     
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 15.4183 15.4183                              -              -                 -               -     
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 871.6220 0.0000 871.6220          -                 -               -     

รายจ่ายประจ าข้ันต่ า/จ าเป็น 
รายการผูกพัน (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่า
โทรศัพท์ ค่าเช่ารถ ฯลฯ)

รวม 21,548.3628 8,883.8160 12,664.5468          -                 -               -     

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7,451.7829 7,451.7829                              -              -                 -               -     
กรมการแพทย์ 11,786.1009 203.7510 11,582.3499          -                 -               -     
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 39.4383 39.4383                              -              -                 -               -     
กรมควบคุมโรค 123.1066 123.1066                              -              -                 -               -     
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54.6739 54.6739                              -              -                 -               -     
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17.7059 17.7059                              -              -                 -               -     
กรมสุขภาพจิต 502.4222 502.4222                              -              -                 -               -     
กรมอนามัย 356.2375 356.2375                              -              -                 -               -     
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 55.6971 55.6971                              -              -                 -               -     
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1.4638 1.4638                              -              -                 -               -     
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2.5000 1.2191 1.2809          -                 -               -     
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 51.8375 51.8375                              -              -                 -               -     
สถาบันพระบรมราชชนก 22.0528 22.0528                              -              -                 -               -     
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2.4274 2.4274                              -              -                 -               -     
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 1,080.9160                              -     1,080.9160          -                 -               -     
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