
 
 

แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  



คํานํา 

  แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ได
บรรจุกรอบและแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศดานสาธารณสุขตาม
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแผนพัฒนา
ประเทศในดานตางๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังนโยบายในแตละระดับท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยง เพ่ือนํามาแปลงสู
การปฏิบัติตามเปาหมายโครงการสําคัญ (Flagships) ท่ีมุงเนนเปนพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต
ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน โครงการ  และตัวชี้วัด ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงไดมีการทบทวน 
ปรับปรุงใหสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและเทคโนโลยี ปญหา
ระบบบริการสุขภาพ และความตองการของประชาชนในปจจุบัน 

  เพ่ือใหการบริหารแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก และทันสมัย ดวยการใชระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการและ
ติดตามการดําเนินงาน ท้ังเปนการเปดโอกาสในการเขาถึงขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ผานชองทาง https://1th.me/exI2W 

  ท้ังนี้ ตองขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม/สํานักงาน/ศูนย และ
บุคลากรผูเก่ียวของในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ท่ีรวมดําเนินการและให
การสนับสนุนจนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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สารบัญ 

    
 เรื่อง            หนา 

คํานํา 

สวนที่ 1 บทนํา 
 - บทสรุปผูบริหาร 
 - แนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการ 

• ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

สวนที่ 2 โครงสราง ทศิทาง และยุทธศาสตรการดาํเนินงานขององคกร 
 - การแบงสวนราชการและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
 - ยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 - ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

สวนที่ 3 แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 - ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
   สูแผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 - แผนการดําเนินงานและงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 - ผังความเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สวนที่ 4 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ 
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 - แผนปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สวนที่ 5 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมนิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
 - กระบวนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ภาคผนวก 
 - ขอมูลการติดตอผูจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
 



สวนท่ี 1 
บทนํา 

1. บทสรุปผูบริหาร 
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564 เพ่ือเปนการ
ขับเคลื่อนภารกิจการดําเนินงานใหสอดคลอง สอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุข และยุทธศาสตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ป พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ท่ีไดรวมกัน
กําหนดไว โดยมียุทธศาสตรชาติเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงไดถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนและ
จัดทําแผนพัฒนาในระดับตางๆ ซ่ึงจะตองถูกกําหนดใหเปนการดําเนินการมุงเนนตอบสนองตาม
ยุทธศาสตรชาติเปนหลัก รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีกําหนดใหใชเพ่ือภารกิจตาม
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงถูกกําหนดไวเปนกรอบการพัฒนาประเทศ 20 ป เปนการผลักดันใหไปถึงและบรรลุ
เปาหมายท่ีไดกําหนดไวในระยะตางๆ โดยมีเปาหมายสูงสุดตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดนอมนํา
หลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลท่ี 9) เปนหลักปรัชญาท่ีสามารถเปนไดท้ังหลักในการดําเนินชีวิตของทุกคนในสังคมและเปนหลัก
ในการบริหารประเทศไปพรอมๆกัน เพ่ือใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง สรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ําซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ  
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนองคกรแกนหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีบทบาทในการคุมครองผูบริโภคดานระบบริการสุขภาพ และ
เสริมสรางภูมิคุมกันใหประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตนเองได มีองคความรูและพฤติกรรมดาน
สุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญท่ีไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายป 
จากสถานการณและทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป มุงเนนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคม โดยมีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา พรอมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปน
การบูรณาการแบบองครวมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล รองรับสภาพปญหาในระบบบริการสาธารณสุข 
และปญหาสุขภาพท่ีเปลี่ยนไปและมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ประกอบกับความกาวหนาของการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขเปนตัวจักสําคัญท่ีผลักดันใหองคกรตองมีการปรับตัว 
ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจในบางสวนใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การรับมือและการตอบโตท่ีรวดเร็ว ทันทวงที ดวยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร 
เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรู และพัฒนากฎหมาย ท่ีสอดคลองกับระบบบริการสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. แนวคิดของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
แนวคิดในการทําแผนเกิดจาการศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 

ปญหาดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ ความพรอมของทรัพยากรดานตางๆขององคกร นโยบายและ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของในทุกระดับ ท้ังระดับกรม ระดับกระทรวง และ

ระดับชาติ บทบาทภารกิจท่ีดําเนินการในปจจุบัน ศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของแตละหนวยงาน แนว

ทางการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร และการประเมินบริบทตางๆ ท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบตอ



การดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป และเปนหลักประกันวาเปาหมายการทํางานในแตละป มีความ

เปนไปได สามารถดําเนินการไดจริงเพราะมีแผนรองรับท่ีชัดเจน และมีโอกาสบรรลุเปาหมายตามท่ี

กําหนดไวหากปฏิบัติเปนไปตามแผน แตท้ังนี้แผนในปจจุบันถูกกําหนดใหสามารถยืดหยุนไดตาม

สถานการณ และมีการปรับเปลี่ยนไดหากประเมินแลววาไมมีโอกาสบรรลุเปาหมายหรือไมสามารถ

ดําเนินการได  

 2.1) วัตถุประสงคของแผน 
  - เพ่ือใชเปนกรอบ แนวทางในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
  - เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการแปลงและถายถอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติจนเกิดการบรรลุ
ผลลัพธตามเปาหมายท่ีตองการ 
  - เพ่ือใชในการจัดทําแผนกํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ ตัวชี้วัดและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 



2. แนวคิดและนโยบายทีเ่กี่ยวของ 

ความสอดคลองกบัแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตรชาต ิ (เฉพาะท่ีเก่ียวของ) 

แผนปฏิบัติราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3 
ยุทธศาสตร ดังนี้  

   ๑) ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก)  

       (๑) เปาหมาย  

   1.1) คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
   1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

       (๒) ประเด็นยุทธศาสตร  

     2.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก  
ชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสราง 
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรู 
ทางการเงิน  มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยท่ีเคยกระทําผิดได
กลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
   2.1.1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอน  
การตั้งครรภ สงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม การสงเสริมการใหสารอาหารท่ีจําเปนตอสมองเด็ก และใหมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน  
   2.1.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ ความสามารถ
การเรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถ
ในการแกปญหา ท่ี ซับซอน มีภู มิ คุ ม กันตอปญหาหรืออาชญากรรมต างๆ  มีความคิดสร า งสรรค  
มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึง การวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมใน
แตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมตอกับโลกการทํางาน รวมถึง
ทักษะอาชีพ ท่ีสอดคลองกับความตองการ ของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอ่ืนได
ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  
   2.1.3 ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน 
อยางตอเนื่องสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตาม
หลักการทํางานท่ีมีคุณคาเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค มีความรู
ความเขาใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผน
ทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพอแมตอครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู และการอํานวย
ความสะดวกดานความรู เพ่ือพัฒนาความรู แรงงานฝมือ ความชํานาญพิเศษ การเปนผูประกอบการใหม และ
การพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหมๆ รวมท้ังมาตรการขยายอายุการทํางาน 

 



 
         2.1.4 ชวงวัยผูสูงอายุสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
สงเสริมใหมีการทํางานหลังเกษียณ ผานการเสริมทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได มีงานทําท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูงอายุ พรอมกับจัด
สภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคลองกับความจําเปนพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต การมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคม  

        2.2) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีครอบคลุมท้ังดาน กาย ใจ สติปญญา และ
สังคม มุงเนนการเสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบท่ีนําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ 
ท่ีดีไดดวยตนเอง พรอมท้ังสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะ
ดานสุขภาวะท่ีเหมาะสม  
         2.2.๑ การสรางความรอบรูดานสขุภาวะ โดยพัฒนาองคความรูและการสื่อสาร
ดานสุขภาวะท่ีถูกตองและเชื่อถือไดใหแกประชาชน พรอมท้ังเฝาระวังและจัดการกับความรูดานสุขภาวะ 
ท่ีไมถูกตอง จนเกิดเปนทักษะทางปญญาและสังคมท่ีเปนการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของ 
ประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกาย 
ท่ีเพียงพอในการดํารงชีวิต  
         2.2.๒ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการ
สรางเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายท่ีใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน
เพ่ือลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  
         2.2.๓ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเ อ้ือตอการพัฒนาและเสริมศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย โดยสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเปนมิตรตอสุขภาพและเอ้ือตอการมีกิจกรรม 
สําหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทํามาตรการทางการเงินการคลังท่ีสนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรตอสุขภาพ 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีชวยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมท้ังกําหนดใหมีการประเมินผล 
กระทบดานสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนกอนการดําเนินโครงการท่ีอาจกระทบตอระดับสุขภาวะ 
         2.2.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะ 
ท่ีดีโดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทยและ 
สุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ท่ีรวมไปถึงการพัฒนาปญญาประดิษฐในการใหคําปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณ
การเกิดโรคลวงหนา การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลใหมีความหลากหลาย เขาถึงงาย เพ่ือเปนการแกไข 
ปญหาบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีหางไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากับอินเทอรเน็ต
ทางดานสุขภาพ และจัดใหมีระบบการเก็บขอมูลสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบน
พ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจายเพ่ือใหบริการดานสุขภาพ 
ตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรางสุขภาวะท่ีดีใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
พอเพียง เปนธรรม และยั่งยืน  
         2.2.5 การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี โดยให 
ชุมชนเปนแหลงบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผานการจัดการความรูดานสุขภาพท่ีเปนประโยชน 
และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางสุขภาวะท่ีพึงประสงคระหวางกัน โดยรัฐจะทําหนาท่ีเปน 
ผูอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการอํานวยความสะดวกใหชุมชนสามารถสรางการมีสุขภาวะดีของตนเองได 
เพ่ือใหชุมชนเปนพ้ืนท่ีสําคัญในการจัดการสุขภาวะของแตละพ้ืนท่ี  

 



        2.3 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษยมุงเนนการสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน และการพัฒนา 
ระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
         2.3.1 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสงเสริมการเกิดอยาง 
มีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรูการทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของ
ประชากรแตละชวงวัย โดยเริ่มจากการสรางและพัฒนาบุตรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพใน 
กลุมประชากรวัยเจริญพันธุทุกกลุมใหมีประชากรท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการสรางครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสงเสริมความรูในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรม 
ท่ีเหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการต้ังแตชวงต้ังครรภและถึงชวงอายุตางๆ โดยใหทุกภาคสวนในสังคม 
เขามามีสวนรวม พรอมท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง โดยเนน 
การสงเสริม การเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การสงเสริมนโยบาย 
การสรางความสมดุล ระหวางชีวิตและการทํางาน การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ
จัดบริการท่ีสงเสริมและพัฒนา ทรัพยากรมนุษยและสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผูสูงอายุ 
การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเขามาเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว รวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย กําหนด บทบาท และจัดสรรทรัพยากรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การเสริมพลังครอบครัว ควบคูกับการปฏิรูปสื่อใหมี บทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว  
         2.3.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความ 
เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการ 
เชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต 
เพ่ือเสริมและสรางศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละกระทรวงใหมี 
ความเขมแข็ง และตอบโจทยประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสู 
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต รวมถึงขอมูลท่ีสนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตอความตองการของตลาดงาน 
ในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ ธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผูสูงอายุท่ีมีความรู 
ประสบการณ และทักษะ เพ่ือถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะ ใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ  

        2.4 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา ประเทศ 
โดยมุงสงเสริมการใชกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน อยาง
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬาและ
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคีของคนในชาติ หลอหลอมการเปนพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสราง
ชื่อเสียงและ เกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  
         2.4.1 การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต 
โดยสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาส มีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
เก่ียวกับการออกกําลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการเลนกีฬาบางชนิดท่ีมีความจําเปนตอทักษะใน 
การดํารงชีวิต รวมท้ังการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล 

 



และปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาจิตใจ สรางความสัมพันธอันดี หลอหลอมจิตวิญญาณ
และการเปนพลเมืองดี 
        2.๕ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดย
มุงเนนผู เรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม  
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศไทย  
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
และการสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
      2.๕.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ี
มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตรและการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
ความรูและทักษะทางศิลปะ และความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ  
การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง  
การสรางผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรูของตนได การหลอหลอมทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคท่ี
ผูเรียนสามารถนําองคความรูไปใชในการสรางรายไดหลายชองทาง รวมท้ังการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต  
      2.5.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก  
“ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู
และวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาท
เปนนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมท้ังปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต
การดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อยางตอเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูให
มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหม
อยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง  
      2.5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพ่ือสรางความรับผิดชอบ 
ตอผลลัพธและใหเอ้ือตอการเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ท่ัวถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิม 
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจาก 
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและ
การรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธท่ีตัวผูเรียน รวมท้ังมีการปฏิรูประบบการสอบท่ีนําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ี
จําเปนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและ
จัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี  
      2.5.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและ 
ระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตางๆ อาทิ การพัฒนา
การศึกษาออนไลนแบบเปด การพัฒนาระบบการเรียนรูเก่ียวกับทักษะการรูดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ ระบบธนาคารหนวยกิต มาตรการจูงใจใหคนเขาสูการยกระดับทักษะ การใหสถานประกอบการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่องภายใตกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
นอกจากนี้ ตองพัฒนาระบบการเรียนรูในชมุชนใหเขาถึงความรูไดทุกท่ี ทุกเวลา ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชน

 



ให เปน พ้ืนท่ี เรียนรู เชิ งสรางสรรคและมีชี วิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก  
การอานออก-เขียนได-คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแรงบันดาลใจท่ีอยากเรียนรู การสรางนิสัยใฝเรียนรู และใหผูเรียนไดตระหนักถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัว รวมท้ัง
นําความรูไปพัฒนาตอยอดหรือ ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได  
      2.5.5 การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 
การวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเขาใจลุมลึก 
ในประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมการรับรูของคนไทย 
ดานพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณคาและมีความอดกลั้นตอความแตกตางทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต  
ผานความสามารถในการใชภาษาเพ่ือนบาน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝงตัวและการ 
ทํางานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย  
      2.5.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนน 
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคาของครูไป 
พรอมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพท่ีประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรและใชประโยชนจากระบบ
การเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด  
      2.5.7 การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเนน 
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับ 
นานาชาติ ในการใหบริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับการสราง
เครือขาย ความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสราง
ความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนศูนยฝกอบรม และศูนยทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค  

  (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
       แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหมีการพัฒนาระบบบริการและ
บริหารจัดการดานสุขภาพในทุกระดับใหครอบคลุมทุกมิติดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา  
การฟนฟูสภาพ รวมท้ังการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ (Seamless comprehensive Health Care) สนับสนุนใหมีการ
พัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือประชาชนสุขภาพดีลดเสี่ยง ลดปวยและ
เสียชีวิตจากโรคท่ีปองกันได ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได
โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ สงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดาน 
กาย ใจ สติปญญา และสังคม ประชาชน ทุกชวงวัยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม และมีนโยบาย/แนวทางการพัฒนาภายใต การเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของกระทรวง
สาธารณสุข ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข เพ่ือใหบรรลุเปาหมายคนไทยเปนคนดีคนเกง  
มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสังคมไทย มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต สามารถผลักดันใหตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูท่ีดีของ
คนไทยบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 

 



    2) ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (รอง) 

        (๑) เปาหมาย 
     1.๑) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

        (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
     2.1) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือ
และสรางโอกาสจากความทาทายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ ท่ีเปนผลของการหลอหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและลึกซ้ึงท้ังระบบอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน ประเทศไทยจึง
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสรางอุตสาหกรรมและบริการ โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต เพ่ิมบุคลากร
ท่ีมีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการท่ีเหมาะสม และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน 
   2.1.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
เพ่ือตอยอดจากภาคเกษตรไทยและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงพลังงาน
ชีวมวล โดยการเพ่ิมสัดสวนอุตสาหกรรมชีวภาพท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง ไดแก ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม
เวชสําอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพ่ิมการผลิตและสงเสริมการใชพลาสติกชีวภาพ 
แปลงของเหลือท้ิงจากเกษตรและอุตสาหกรรม ใหเปนสารเคมีและพลังงานชีวภาพท่ีมีมูลคา โดยใชประโยชน
จากวัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟาอยางคุมคา เพ่ือลดปญหาโลกรอน และสรางรายไดแกเกษตรกรเพ่ิม
มากข้ึน การเนนการวิจัยและพัฒนา และนําผลงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยมากยิ่งข้ึน ตลอดจนใหความสําคัญ
กับระบบนวัตกรรมแบบเปด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไดเร็วข้ึน 
   2.1.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญดาน
บริการการแพทยของไทยเพ่ือสรางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับความตองการใชบริการ
การแพทยท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนท้ังจากสังคมผูสูงอายุ และความตองการการแพทยท่ีเพ่ิมข้ึนจากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือนําไปสูศูนยกลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทยครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณการแพทย การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑและ
ครุภัณฑการแพทย การผลิตเภสัชภัณฑซ่ึงรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ และการใหบริการการแพทยท่ีเก่ียวของอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหมๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในบริการการแพทย เพ่ือลดตนทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการใหบริการ
การแพทยอยางมีคุณภาพในระดับสากล และสรางความม่ันคงใหกับระบบสาธารณสุขของไทย พรอมท้ังการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทยและบริการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเปนศูนยกลางการสงเสริมและดูแล
สุขภาพและรักษาผูปวยท้ังดานรางกายและจิตใจ 
   2.1.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล ขอมูลและปญญาประดิษฐในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมและ
บริการครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุนยนต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยท้ังระบบ สรางแพลตฟอรมสําหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตใหกับประชาชน โดยการสรางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ เพ่ือเปนแรง
ขับเคลื่อนประเทศไทย และสงเสริมการลงทุนระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนําของโลกใน
อุตสาหกรรมเหลานี้ เพ่ือใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา การสรางความตระหนักและให

 



ความรูแกประชาชน และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ สําหรับภาคการผลิตและ
บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สรางนวัตกรรม และดําเนินธุรกิจใหมๆ การผลักดันใหผูประกอบการไดรับการ
รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพ่ือขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ขอมูล ปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติและหุนยนต และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะใหครอบคลุม
ตลอดท้ังหวงโซมูลคาระดับโลก การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ และ
สนับสนุนการใชขอมูลเปดท่ีไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลเพ่ือประโยชนในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ
การตอยอดทางธุรกิจ พรอมท้ังการสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะความรูเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ รวมท้ังอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชเทคโนโลยี
เหลานี้ และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญจากท่ัวโลกใหมาทํางานในไทย ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี 
   2.1.๔ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงของ
ประเทศท่ีไทยมีศักยภาพ เพ่ือลดการพ่ึงพาจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป
โดยการตอยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงดานตางๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศท่ีไทยมีความเขมแข็ง
อยูแลว รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงดานตางๆ และเทคโนโลยีท่ีมี
ประโยชนในบริบทดานความม่ันคงและเชิงพาณิชย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางดานวิจัยและพัฒนา  
การออกแบบและการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ การพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการ
ใหความชวยเหลือระหวางและหลังเกิดภัยพิบัติ พรอมท้ังการสรางอุตสาหกรรมท่ีสงเสริมความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร เพ่ือลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร ตอเศรษฐกิจและสังคม และปกปองอธิปไตยทางไซเบอร 
เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติจากการทําธุรกิจดิจิทัล สงเสริมการจัดหาพลังงานใหเพียงพอ เพ่ือเปนฐานความ
ม่ันคงดานพลังงานของประเทศพรอมไปกับการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ใหมี
ความสมดุลและเกิดความม่ันคงสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมดาน
พลังงานท่ีมีมูลคาเพ่ิม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงานใหม และอุตสาหกรรมและบริการท่ีเก่ียวเนื่อง  
การพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ รวมท้ังการผลิตยุทโธปกรณและยุทธภัณฑทางการทหาร ไปพรอมกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนเทคโนโลยีสองทาง และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

     2.2) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ี
สําคัญของการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง
มุงพัฒนาธุรกิจดานการทองเท่ียวใหมีมูลคาสูงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย และใช
ประโยชนจากขอมูลและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการ
ทองเท่ียวใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม โดยการสรางและใชประโยชนจากขอมูลขนาด
ใหญ รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
แกนักทองเท่ียวทุกกลุม รวมถึงคนพิการและผูสูงอายุ การใชประโยชนจากการทองเท่ียวใหเอ้ือตอผลิตภัณฑ
ชุมชนและเศรษฐกิจตอเนื่อง พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและสรางแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะโดย
คํานึงถึงศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี การสงเสริมการทองเท่ียวพํานักระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเติบโตของการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพเพ่ือกระจาย
โอกาสในการสรางรายไดไปสูชุมชนและเมืองอยางท่ัวถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเท่ียวไทย

 



กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเท่ียวอยางประทับใจตลอดการทองเท่ียวจนเกิด
การทองเท่ียวซํ้าและแนะนําตอ 
   2.2.1 ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม โดยการสงเสริมการทองเท่ียวผานการสรางและพัฒนาสินคาและบริการดวย 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค และทุนทางวัฒนธรรม พรอมท้ังการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว การทําการตลาด และการบริหารจัดการสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพ่ือใหการทองเท่ียวไทยมีเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณ มีการคุมครองและ
ปกปองดานทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการปองกันการลอกเลียนแบบ ซ่ึงรวมถึงการผลักดันใหเมืองประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และศิลปะ ไดรับการข้ึนทะเบียนดานการอนุรักษ และสงเสริมใหกาวสูเมืองท่ีไดรับการยอมรับใน 
เวทีสากล อันนําไปสูการสรางภาพลักษณและการจัดทําแผนพัฒนาเมืองและแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดน พรอมท้ัง
การสงเสริมการทองเท่ียวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ท้ังการทองเท่ียววิถีชุมชน การทองเท่ียวเชิง
เกษตร การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รวมท้ังการสงเสริมการทองเท่ียววิถีพุทธ เพ่ือใหประเทศไทยเปนจุดหมาย
ปลายทางการทองเท่ียววิถีพุทธของโลก 
   2.2.๒ ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ผสาน “ศาสตร” และ
ความชํานาญของการดูแลรักษาดวยภูมิปญญาไทย กับ “ศิลป” และความละเอียดออนในการใหบริการแบบ
ไทย เพ่ือดึงดูดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการสงเสริม
สุขภาพ และการเสริมความงามสูตลาดระดับสูง โดยใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดเปน
เอกลักษณการใหบริการตามแบบความเปนไทยท่ีโดดเดนในระดับสากล พรอมท้ังการสรางความหลากหลาย
ของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวอ่ืนๆ รวมถึงการ
ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการแพทยทางเลือก โดยผสานองคความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหมเขากับองคความรูและภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย ผลิตบุคลากรดานแพทยแผนไทยและบริการเชิง
สุขภาพอ่ืนท่ีมีทักษะภาษา และไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพใหเพียงพอตอทิศทางของการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ และการสงเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทยของไทยให
เปนท่ีรับรูในระดับโลก รวมท้ังการสงเสริมการจัดการนําเท่ียวเชิงสุขภาพครบวงจรท่ีเชื่อมโยงกับการแพทยแผน
ปจจุบัน 
     2.3) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ประเทศไทยในการกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอท่ีสําคัญของภูมิภาคเอเชีย  
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม พ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร 
และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
   2.3.1 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และกระจายความเจริญสูภูมิภาค ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความม่ันคง
บริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีความพรอมทางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะทําให
ไทยเปนศูนยกลางท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ รวมท้ังเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนา
เมืองและสงเสริมการทองเท่ียว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมตอกับการพัฒนาภาคตะวันออก
และภาคอ่ืนๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ท้ังทางดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว โดย
คํานึงถึงจุดเดนของแตละพ้ืนท่ีและการเสริมซ่ึงกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน 
พรอมท้ังการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุน  

 



ท้ังในดานขอมูลแรงงาน และกฎระเบียบตางๆ รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการเปาหมายท่ีมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 
   2.3.2 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหม
ในสวนภูมิภาคคูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสําคัญของไทย สงเสริม
การพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง และสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดาน 
เพ่ือสงเสริมการสรางคลัสเตอรของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใตระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการสราง
นวัตกรรมซ่ึงมีมหาวิทยาลัยแตละภูมิภาค สถาบันการศึกษาทองถ่ิน และทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนแรงขับเคลื่อน
การยกระดับจังหวัดสําคัญเปนเมืองเศรษฐกิจประจําภาค เพ่ือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาคท่ีเชื่อมตอ
กับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบาน และกระจายศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภาคตางๆ 
ของไทย การสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานโดยอาศัยความไดเปรียบท่ีแตกตางกันของแตละจังหวัด ซ่ึงชวย
สงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พรอมท้ังการสงเสริมและพัฒนาเมือง
สรางสรรค เพ่ือใหเมืองเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม โดยการสงเสริมใหเมือง
เปนเจาภาพจัดเทศกาลความคิดสรางสรรค และวัฒนธรรมระดับสากล โดยใหความสําคัญกับการใช
มหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาคและสถาบันการศึกษาทองถ่ิน ขับเคลื่อนองคความรูดานนวัตกรรม เพ่ือใหเปน
ศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาค 
     2.4) การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคา
สินคาเกษตรในเวทีโลกดวยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีสามารถพัฒนาตอยอดโครงสรางธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพ่ิม เนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา 
และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมท่ีสรางรายไดสูงท้ัง
เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกร 
มีรายไดสูงข้ึน 
   2.4.1 เกษตรปลอดภัย สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภคท่ัวโลกในเรื่อง
ความสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกรและผูผลิต
ทําการผลิตสินคาท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน และเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีไดรับ
การรับรองจากสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือ พรอมท้ังใหความรูเกษตรกรดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล
เพ่ือมุงสูการเลิกใชสารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในระยะตอไป โดย
สงเสริมการถายทอดองคความรูแกเกษตรกรในการทําเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผานไปสูการทําเกษตรอินทรีย 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแกเกษตรกรท่ีตองการทําการเกษตรอินทรีย การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับสําหรับการตรวจสอบ
ท่ีมาของสินคาในทุกข้ันตอนใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
   2.4.2 เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในการสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิต และนําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสรางความม่ันคงของประเทศท้ังดานอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะ
พืชสมุนไพร ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยการสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือการผลิตและแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย การสรางเสริม
สุขภาพ และพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความตองการ
ของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมจาก 

 



ภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินคา
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสรางความรวมมือท่ีใกลชิดระหวางภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนท่ีมีองคความรู ภูมิปญญาด้ังเดิม พัฒนาตอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมท้ังสงเสริมใหมี
การนําวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     2.5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหมสรางและพัฒนาผูประกอบการยุค
ใหม ไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
รวมท้ังเกษตรกรใหเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการท่ีมี
ความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ดาน คือ นวัตกรรมในการสรางโมเดล
ธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พรอมท้ังเปน 
นักการคาท่ีเขมแข็งท่ีจะนําไปสูการสนับสนุนการเปนชาติการคา มีความสามารถในการเขาถึงตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ เปนผูประกอบการท่ี “ผลิตเกง ขายเกง” หรือ “ซ้ือเปน ขายเปน” บริการเปนเลิศ สามารถขยาย
การคาและการลงทุนไปตางประเทศ รวมท้ังสงเสริมใหผูประกอบการมีธรรมาภิบาล 
   2.5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ สรางและพัฒนาผูประกอบการท่ีมีความสามารถ
ในการสรางและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด
สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการสรางและพัฒนาทักษะ 
องคความรูรอบดานท่ีจําเปนตอการประกอบธุรกิจในยุคใหมท่ีมีการแขงขันสูง รวมท้ังทักษะในการวิเคราะห
และใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจไดไปพรอมกับ
การวางรากฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการ
ประกอบการ พรอมท้ังการสงเสริมผูประกอบการในการสรางนวัตกรรม เพ่ือสรางความแตกตางของสินคาและ
บริการ และนําไปสูการพัฒนาตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน
และความถนัดท่ีแตกตางและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม
ในอนาคตและการสนับสนุนผูประกอบการในการสรางและพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ โดยสราง
ระบบและกลไกท่ีทําใหเกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 
การขนสงและโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนและใหผลผลิตออกสูตลาดอยางสมํ่าเสมอ และการสงเสริมการรวมกลุม
ใหเกิดคลัสเตอรท่ีเขมแข็งผูประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันท้ังในแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือเพ่ิม
อํานาจการตอรองในตลาดท่ีสูงข้ึน และลดตนทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุม
ของตน 
   2.5.2 สรางโอกาสเขาถึงตลาด สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถ
เขาสูตลาดท้ังในและตางประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผูประกอบการใหมี 
อัตลักษณและแบรนดท่ีเดนชัด รวมท้ังพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความแตกตาง เพ่ือสงเสริม 
การเขาถึงตลาดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดตางประเทศ รวมท้ังแพลตฟอรมในการแสดงผลงานของธุรกิจ
สรางสรรค การใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาดนําท่ีคํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดท่ีมี
มูลคาสูง การสนับสนุนชองทางการตลาดและการชําระเงินรูปแบบใหม โดยการสรางตลาดออนไลน แอพพลิเค
ชันและชองทางใหมรองรับไลฟสไตลของคนในอนาคต การสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาด
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐไดมากข้ึน และการพัฒนาศูนยกระจายสินคาท่ีมีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และ

 



พัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาโดยการพัฒนากระบวนการใหทันสมัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต 
   2.5.3 สรางโอกาสเขาถึงขอมูล อนาคตของโลกไรพรมแดนคือการแขงขัน 
บนฐานขอมูล จึงตองสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเปนขอมูลท่ี
ทันสมัย เพ่ือการวางแผนธุรกิจ โดยการสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีและฐานขอมูลขนาดใหญผานระบบออนไลน เพ่ือตอยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสรางธุรกิจใหม  
การสรางและพัฒนาศูนยบริการขอมูลผูประกอบการ เพ่ือเปนชองทางหลักในการใหขอมูลและคําปรึกษาแก
ผูประกอบการ และเปนแหลงรวมท่ีปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางระบบเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานขอมูลความรูวิจัยและนวัตกรรม โดยเปนขอมูลท่ีมี
ความทันสมัย บูรณาการ และตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการสืบคนตอยอดในทุกๆ ดาน และการกําหนดนโยบาย
ท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผูประกอบการ การสนับสนุนการสรางและพัฒนาแพลตฟอรมกลาง ท้ังในดานการผลิต 
การบริหารจัดการการตลาด ท่ีผูประกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต 
เพ่ือลดตนทุนของท้ังภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนใหเกิดพ้ืนท่ีทํางานรวม สําหรับผูประกอบการ  
เพ่ือลดตนทุนและเปนแหลงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมตอธุรกิจระหวางกันอีกทางหนึ่ง 
   2.5.๔ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการ
กลไกภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน โดย
เนนประเด็นการเริ่มตนธุรกิจ การขออนุญาตตางๆ การจดทะเบียนทรัพยสิน กระบวนการขอและไดรับสินเชื่อ 
การคุมครองผูลงทุน การชําระภาษี และการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ  
ท้ังระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ใหมีประสิทธิภาพ 
รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมท้ังการสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรฐาน เชน ศูนยทดสอบกลาง 
สําหรับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนยตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการในระดับสากล 
โดยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการมากข้ึน พรอมท้ังการสรางระบบและศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ ใหมีความเปนอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
และสถาบันวิชาการ และพัฒนาศูนยการเรียนรูและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการ
ผลิตและบริการ ท้ังในระดับสวนกลางและชุมชน พรอมท้ังการสงเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
ชั้นสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการ
ทําธุรกิจอยางเก้ือหนุนกันระหวางผูประกอบการท่ีมีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทําความตกลงทางการคาและความ
รวมมือระหวางประเทศเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 

        (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
    แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญในการสนับสนุนการสรางความสามารถ
ในการแขนขันของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพและหนวยงานดานสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถ
ดําเนินงานลดและปองกันปจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถรองรับความ
ตองการดานสุขภาพของประชาชน นักลงทุน และนักทองเท่ียวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการใหรวดเร็วและทันสมัย เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศมีการพัฒนาศูนยกลาง
บริการสงเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และสงเสริมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรและแพทยแผนไทยแบบ
ครบวงจร เพ่ือรองรับการทองเท่ียว รวมท้ังพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันโรคท่ีไดมาตรฐาน สามารถตรวจจับ
เหตุการณท่ีผิดปกติไดรวดเร็วทันเหตุการณ และพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 



สรางความเชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียวและนักลงทุน นอกจากนี้ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีน เปาหมายของประเทศบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีใหม ท้ังการวิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแตระดับตนน้ําถึงปลายน้ํา
อยางครบวงจร สงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศสามารถสรางรายไดและสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑวัคซีนใหม 
 
    3) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

        (๑) เปาหมาย 
     1.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
     1.2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
     1.3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ 
     1.4) กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
        (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
     2.1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สรางประโยชนสุข 
แกประชาชน 
   2.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา
ของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐมีลักษณะท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ มีความรวมมือกับภาคีอ่ืนๆ พรอมท้ังปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริมภารกิจของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาท
และกลไกภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบการ การกําหนดกฎระเบียบท่ี 
ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
   2.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใชมีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตางๆ 
นําไปสูการวิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ มีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะต้ังแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือใหสามารถติดตอ
ราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย และตรวจสอบได 

     2.2) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ พรอมท้ังมีการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความชัดเจน ไมซํ้าซอนกัน รวมท้ังมีการถายโอนภารกิจท่ีสําคัญและการ
กระจายอํานาจในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือใหชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง 
   2.2.1 ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม ตรวจสอบความซํ้าซอนและปรับภารกิจและพันธกิจ
ของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจท่ี 
ไมจําเปน ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืนรับไปดําเนินการ รวมถึงการจัดระบบองคกรภาครัฐท่ีแยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีกํากับและหนวยงานผูใหบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีการ
แขงขันท่ีเปนธรรม โดยภารกิจท่ีภาครัฐยังจําเปนจะตองดําเนินการจะตองกําหนดใหมีโครงสรางหนวยงานท่ี

 



สอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ มีความคุมคา และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.2.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการ
พัฒนาบทบาทในฐานะของหุนสวนการพัฒนาในการดําเนินภารกิจท่ีสําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความชัดเจน ไมซํ้าซอนกัน รวมถึงการสนับสนุนใหชุมชนหรือเอกชนรวม
ดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตางๆ 
   2.2.3 สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล ในการท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตรระดับพ้ืนท่ี โดยเปดโอกาสใหมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ
ท่ีหลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดของทองถ่ินอยางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดและทุนเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมในการตอบสนองตอการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกับชุมชนทองถ่ิน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศ ประชาชน และความตองการของคนทุกกลุม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในทองถ่ิน 
 
     2.3) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงและเปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณท่ีมี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันท้ังในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนท่ี โดย
อาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจ
และพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบ
อยางตอเนื่อง 
   2.3.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใชแผนแมบทตาม
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความม่ันคงแหงชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ 
โดยเชื่อมโยงการทํางานของภาครัฐในทุกระดับใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามหวงโซการพัฒนา
ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังการประสานความรวมมือท่ีหลากหลาย 
การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒนา ระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสวนอ่ืนในสังคม โดยดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและมีเปาหมายท่ีชัดเจน 
   2.3.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจในการสนับสนุน 
และไมเปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ระบบงบประมาณแผนดินตองสอดรับกับลักษณะ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติท้ังในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนท่ี มีการ
รักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปาน
กลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหมีความคลองตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณและ
ความเรงดวน การใชจายงบประมาณโปรงใส เปนไปตามเปาหมายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีแผนเพ่ิมรายได
ของประเทศคูกับแผนงบประมาณใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายไดของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 

 



   2.3.๓ ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาต ิ
ในทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน เปนการ
ติดตามประเมินผลท้ังระบบ ตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการ
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหนวยงาน และระดับพ้ืนท่ี 
พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการ
ติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจํา รวมท้ังการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตอง
เปนไปเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

     2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
ท่ีมีความหลากหลายซับซอนมากข้ึน และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   2.4.๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ปรับโครงสราง และระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย มีการดําเนินงานท่ีมีความ
ยืดหยุน สามารถปรับตัวเขาสูการเปนสํานักงานสมัยใหม นําไปสูการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล มีความคลองตัว ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคกรแบบราชการ 
สามารถยุบ เลิกปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ ไดตามสถานการณ 
   2.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยมีการกําหนด
นโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส 
ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการ
บริหารและการตัดสินใจ รวมท้ังนําองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรู
และถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

     2.5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐ มีกําลังคนท่ี
เหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการใน
การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา 
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหมๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 
   2.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความ
ยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลไกการวางแผน กําลังคน รูปแบบ
การจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพ่ือเอ้ือใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยาย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตางๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมท้ังทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน 
   2.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมี 
การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ 
ท่ีเหมาะสมกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหมีสมรรถนะใหมๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานและ
สรางคานิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับ 

 



ภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาวะผูนําในทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูง  
มีความรับผิดชอบ และมีความเปนมืออาชีพ เปนท้ังผูนําทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นําการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานและตอสังคม โดยมีการสรางผูนํา
ทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ระยะยาว 

     2.6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวม
ตอตานการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากร
ภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ พรอมท้ังสงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ
ภาคีตางๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืนๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
   2.6.1 ประชาชนและภาคีตางๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน จัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ัง สงเสริม และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยเฉพาะการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยไดรับความ
คุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ พรอมท้ัง มีระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
   2.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต
กําหนดใหเจาพนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมท้ังยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามท่ี
กฎหมายกําหนดจะตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินใหประชาชนทราบ 
   2.6.3 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ
บูรณาการ จัดใหมีกลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังในระดับนโยบายยุทธศาสตร
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานแบบบูรณาการและ
มุงผลสัมฤทธิ ์

     2.7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาท่ีจําเปน กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับมีเทาท่ีจําเปน ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุงใชกฎหมายเปนเครื่องมือใน
การสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาและอุปสรรคท่ี
นําไปสูความเหลื่อมล้ําดานตางๆ เอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
   2.7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวก กําหนดกติกาในการแขงขันใหเกิดความ
เปนธรรมแกการดําเนินธุรกิจท้ังในธุรกิจท่ัวไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสามารถ
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การคา การบริการ และสามารถอํานวยความสะดวกในการ

 



ดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแกไขและยกเลิก
กฎหมายตางๆ ใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม เอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการแผนดิน การพัฒนา
ประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแขงขันระหวางประเทศ สอดคลองกับขอบังคับสากล
หรือขอตกลงระหวางประเทศ รวมท้ัง การสรางการรับรูและความเขาใจในขอกฎหมาย และบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพเทาเทียม 
   2.7.2 มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน ออกแบบกฎหมายท่ีรอบคอบรัดกุมเพ่ือแกปญหา
อยางตรงจุดใหมีความสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
โดยรวม ดวยการสรางความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนและบริหารจัดการผลกระทบท่ีเกิดจากกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินและการประกอบอาชีพ ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
และกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรา
กฎหมายตองดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
อยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และ
นํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน รวมท้ังจัดใหมีการสรางความรับรูและ
ความเขาใจในขอกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
   2.7.3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การใชกฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติ นําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชในการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย ปองกันการกระทําผิดและจับกุมผูกระทําผิดไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว 
        (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
    แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญในการมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนตอสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงกฎหมายให
เหมาะสมและทันสมัยตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
โดยกําหนดใหมีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือใหหนวยงานในการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน รวมท้ังจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของกระทรวงสาธารณสุขใหครอบคลุมทุกภารกิจ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทันสมัย ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
ท้ังนี้ ไดกําหนดใหหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90 เพ่ือเปนสวนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ 
 
   4) ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานยุทธศาสตรดานความม่ันคง (รอง)  
       (๑) เปาหมาย  
  1.1) ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข 
  1.2) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  1.3) กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง  
  1.4) ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับจากประชาคม
ระหวางประเทศ  

 



       (๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
     2.1) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไขปญหาเดิม 
ท่ีมีอยูอยางตรงประเด็นจนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดข้ึนอันจะสงผลใหการบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
   2.1.1 การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน เพ่ือใหปญหาเดิมท่ีมีอยูไดรับการ
แกไขอยางจริงจัง จนยุติลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติ รวมท้ังใหการบริหารและการพัฒนาบานเมือง
เดินหนาไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาของทุก
ภาคสวนในทุกประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแกไขปญหาท่ีอาศัยการ
ผนึกกําลังคนและทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการอยางแทจริง เสริมสรางความรวมมือกันระหวาง
หนวยงานหลักและรองในการปองกัน แกไขปญหา และชวยเหลือประชาชน ท้ังจากภัยคุกคามและปญหาท่ี
สงผลตอความม่ันคงตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอร การฟอกเงิน การคามนุษย การ
หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถ่ือน การคาและการแพรระบาดของยาเสพติด การ
ขยายอํานาจหรือแขงขันกันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รวมไปถึงปญหาการรุกเขามาอยางรวดเร็วของทุนขนาด
ใหญ เทคโนโลยียุคใหม การยายถ่ินของทุนและแรงงานขามชาติ ท่ีจะสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติและ
ความม่ันคงของมนุษย ปญหาภัยพิบัติสําคัญ ท่ีทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการความม่ันคง รวมไปถึงการ
สงเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร ตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตาม 
 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
       แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหาความ
ม่ันคงของประเทศ ในประเด็นการบําบัดรักษาผูเสพ ผูปวยยาเสพติด โดยพัฒนาระบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
ระบบหองปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน ใหผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพอยางมี
คุณภาพ และมีการชวยเหลืออยางตอเนื่อง อันนําไปสูการปองกันการเสพติดซํ้า โดยบูรณาการรวมกับภาคี
เครือขายท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนาหลักประกันสุขภาพและการจัดระบบบริการ
สุขภาพสําหรับแรงงานตางดาวและเหยื่อจากการคามนุษย เพ่ือใหประชาชนกลุมนี้ไดรับการบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ มีการบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเพ่ิมการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
รวมท้ังมุงเนนใหมีการประสานการดําเนินงาน และพัฒนาความรวมมือดานวิชาการและการใหความชวยเหลือ
ดานการแพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกกับองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 
 

แผนระดับที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  

 ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 
          แผนปฏิบัติราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จํานวน 4 ประเด็น ดังนี้  

    (๑) ประเด็น ท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (หลัก)  

         ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

          • เปาหมาย  

 



             คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเปนอยูดีเพ่ิมข้ึน  

          • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
             กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ และคุมครองผูบริโภค ท่ีมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและภาคประชาชน ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
สาธารณสุขมีเปาหมายใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ สงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีสอดรับกับ
เปาหมาย ในแผนแมบทท่ี 13 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายท่ี
มุงเนน การสงเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน
สามารถจัดการ สุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยลดการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคท่ีสามารถ
ปองกันได ตลอดจน การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขทุกระดับใหครอบคลุมและท่ัวถึง  
มีการดูแลแบบเชื่อมโยงไรรอยตอ (Seamless Service Network) การดูแลแบบเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพ  
(Self – Contain) และระบบสงตอ ภายในเขต (Referral Hospital Cascade) รวมท้ังสนับสนุนการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการแพทยมาใชในการใหบริการ โดยมีเปาหมายในการลดอัตราปวย ลดอัตราตาย 
ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย สามารถรองรับ ความตองการดานสุขภาพของประชาชนในแตละบริบทได
อยางมีประสิทธิภาพอันนําไปสูประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

         2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
    สอดคลองกับแผนยอยของแผนแมบทประเด็นท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี
จํานวน 5 แผนยอย ดังนี้  

    2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและ การปองกัน
และควบคุมปจจัยเส่ียง  

    • แนวทางการพัฒนา  
       ๑) สรางเสริมความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย อาทิ ผาน
การพัฒนาสื่อเพ่ือสงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและสุขภาวะท่ีถูกตองใหประชาชนสามารถ 
เขาถึงโดยสะดวก และนําไปใชในการจัดการสุขภาพไดอยางเหมาะสม  
       ๒) พัฒนาภาคีเครือขายประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน ใหมีความรูเก่ียวกับการเจ็บปวย และ
ตายจากโรคท่ีปองกันไดมีศักยภาพในการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ ไดดวยตัวเอง 
นําไปสูการพ่ึงตัวเอง และมีการกระจายอํานาจการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือใหดําเนินการดานสุขภาพตางๆ 
ตอบสนองตอความจําเปนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง รวมท้ังการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมทุกระดับ  
       ๓) การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธแบบ
บูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  
       ๔) กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการ
สรางเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายท่ีใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพ ของ
ประชาชนเพ่ือลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  

    • เปาหมายของแผนยอย  
       ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีพึงประสงค
และสามารถปองกันและลดโรคท่ีสามารถปองกันไดเกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

 



       กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ และคุมครองผูบริโภค รวมท้ังการพัฒนา
การแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมี 
สวนรวมของภาคีเครือขายและภาคประชาชน ซ่ึงมีการพัฒนาและยกระดับความรูของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมูบาน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน พัฒนาและเพ่ิมชองทางการสื่อสารขอมูลดาน
สุขภาพเชิงรุกตอสถานการณท่ีสังคมใหความสนใจหรือในภาวะวิกฤติ โดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพและจัดการ สุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม เปนสวนสําคัญในการบรรลุเปาหมายของแผนยอยฯ  

    2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอม ท่ีเอ้ือ
ตอการมีสุขภาวะท่ีดี (หลัก)  

    • แนวทางการพัฒนา  
        ๑) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดมาตรการของภาครัฐท่ีสนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรตอสุขภาพ
ประชาชน อาทิ ฉลากสินคาชุมชนเพ่ือสุขภาพ มาตรการลดหยอนภาษีกับผูประกอบการ และสนับสนุนการ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีชวยในการเสริมการมีสุขภาวะ  
        ๒) สรางการมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ และการพัฒนา
คุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการรวมกับชุมชน รวมท้ังพัฒนาการวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินความ
ตองการดานสุขภาพ เพ่ือการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมปจจัย 
เสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและหนวยงานระดับทองถ่ินและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม  

    • เปาหมายของแผนยอย  
     จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน  

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
       แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญในการสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เพ่ือกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในการแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของ อสม. ซ่ึงเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขระดับชุมชน สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง สามารถจัดการสุขภาพไดอยางเหมาะสม 
ชวยรายจายดานสุขภาพ และสงผลใหอัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไมจําเปนดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวย
บริการผูปวยนอก (ambulatory care sensitive conditions: ACSC) ลดลง อันนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน  

    ๒.3) แผนยอยของแผนแมบทฯการพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุน การ
สรางสุขภาวะท่ีดี (หลัก)  

    • แนวทางการพัฒนา  
        ๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย ไดตามมาตรฐานสากล ภายใต
ระบบการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรมและยั่งยืน รวมท้ังปรับระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ท้ังดานบุคลากร ครุภัณฑทางการแพทยและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิเขาดวยกันอยางไมมีอุปสรรค พรอมพัฒนาระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีรวดเร็ว และมี

 



ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในระบบบริการ
สุขภาพ  
        ๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมี
ประสิทธิภาพ โดยอยูบนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทําแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกันท้ัง
ภาครัฐและผูใชบริการตามฐานะท่ีคํานึงถึงความเปนธรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปนของกลุมผูมี
รายไดนอย โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดทางการคลังของประเทศ รวมท้ังบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศ 
ของแตละระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดความเปนเอกภาพท้ังเรื่องสิทธิประโยชนการใชบริการ งบประมาณ 
การเบิกจาย และการติดตามประเมินผล  
        ๓) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพ่ือเปนการแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ  

    • เปาหมายของแผนยอย  
       มีระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน  

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
       เปาหมายสําคัญในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชน ไดรับบริการ
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ในทุกระดับเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบครบวงจรอยางไรรอยตอ (Seamless Comprehensive Health 
Care) มีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยและดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เชน ระบบการแพทย
ทางไกล Telemedicine และ Tele consult มาใชในพ้ืนท่ีหางไกล ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: 
AI)  
ชวยในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค เปนตน ยกระดับสถานบริการสุขภาพไปสูมาตรฐานสากล มีการพัฒนา
และ สรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัยทางดานสุขภาพ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ พัฒนาระบบ
บริหาร จัดการทรัพยากรดานสุขภาพ กระจายอํานาจใหเขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการทรัพยากรดาน
สุขภาพไดอยางมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบสารสนเทศดานการคลังและหลักประกันสุขภาพในการ
สรางสุขภาวะท่ีดีใหกับ ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลใหไดมาตรฐาน 
เชน จํานวนโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 รพศ./รพท. 
116 แหง (คิดเปนรอยละ 100) รพช. 660 แหง (คิดเปนรอยละ 90) รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ไมนอยกวา 7,845 แหง (คิดเปนรอยละ 80) (เกณฑ รพ.สต. ติดดาว ไดแก 
บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม บุคลากรดี ประชาชนสุขภาพดี) เปนตน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีชวยผลักดัน
ใหบรรลุเปาหมายของแผนยอยฯ  

    2.4) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการกระจายบริการสาธารณสุข อยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ (หลัก)  

    • แนวทางการพัฒนา  
        ๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไปยังสวนภูมิภาค โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนารูปแบบและ คุณภาพ
การบริการปฐมภูมิ และเพ่ิมขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมท้ัง จัดใหมีกลไกชวยเหลือและ 
สนับสนุนสวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุมการใหความชวยเหลือดานคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือใหประชากรกลุมเปาหมาย 
เขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ีได อาทิ คาใชจายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมท้ังจัดใหมี 

 



บริการดานสุขภาพเชิงรุกท้ังในดานการใหคําปรึกษาการควบคุมและปองกันกลุมเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหาเรื้อรังตอ 
สุขภาพ และการสงเสริมดานสุขอนามัย  
        ๒) พัฒนากําลังคนและบุคลากรดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ สรางและพัฒนากลไก
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพตลอดจนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เครือขายดานสุขภาพ  

    • เปาหมายของแผนยอย  
       การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง  

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
       กระทรวงสาธารณสุขมีเปาหมาย ใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยจัดใหมีคลินิกหมอครอบครัว 
บูรณาการทํางานโดยสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองครวม โดย 1 ทีม ดูแลประชาชน 
10,000 คน และนําเทคโนโลยี เชน Application PCC มาใชในการใหบริการประชาชน รวมท้ังพัฒนาระบบ
บริการดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย เพ่ือลดอัตราปวยดวยโรคท่ีสามารถปองกันได นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุขไดผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ เพ่ือรองรับระบบบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขของประเทศ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหตัวชี้วัดดัชนีความกาวหนาของการ
พัฒนาคนดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ 50 (ทารกแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑและประชากรท่ีเจ็บปวยท่ีเปน
ผูปวยใน) บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนยอยฯ  
 

    2.5) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติ
ใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หลัก)  

    • แนวทางการพัฒนา  
        ๑) เผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนักของประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและ
เฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
        2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและเวชศาสตรปองกัน ท้ังระบบติดตาม ตรวจสอบ
และเฝาระวังโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า ตลอดจนการใหวัคซีนแกประชากรกลุมเสี่ยง และการพัฒนาระบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบวงจรและบูรณาการ  
        3) สรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม  
โดยพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอสุขภาพท่ีเกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสราง
ระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและเวชศาสตร
ปองกันท้ังระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินคาดการณแนวโนมและโอกาส
เกิดปญหาโรคและภัย จากสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบควบคุมและปองกันการ
เกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า 
        4) เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมโรคอุบัติใหมและ
อุบัติซํ้า สรางความพรอมของภาคีเครือขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินตางๆ โดยควบคุมการแพรระบาดของ

 



โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า โดยศึกษาวิจัยสรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใน
ประชากรทุกกลุม เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห และประเมินแนวโนมสถานการณปญหาโรค
อุบัติใหมและอุบัติซํ้า พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรคติดตออุบัติใหม ภายใตแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว รวมท้ังพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธโรคติดตออุบัติใหม  

    • เปาหมายของแผนยอย  
       ประชาชนมีความรอบรูสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากข้ึน  

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
       กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินท่ี
สามารถรับมือในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีเกิดจากโรคและภัยสุขภาพ มีการจัดเตรียมเฝาระวังและประเมิน
สถานการณโรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับ
จังหวัด พัฒนาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค พัฒนาความรวมมือ บูรณาการและเชื่อมตอขอมูลกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือคนหาโรคท่ีเกิดข้ึน มีการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีจะเกิดข้ึนได
อยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมปองกันประชาชนไมใหไดรับสารพิษ รวมท้ังใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนใน
การดูแลและปองกันตนเองจากโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งในการทําใหบรรลุเปาหมายของแผนยอยฯ 

 

    (2) ประเด็น ท่ี 1 ความม่ันคง (รอง)  

         ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

          • เปาหมาย  
             1. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
             2. ประชาชนอยูดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน 

          • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
             กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการสุขภาพและปองกันภัยคุกคามดานสุขภาพจาก
การคามนุษยและยาเสพติด โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษย พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมกับผูไดรับความเสียหายจากการคามนุษย รวมท้ัง
พัฒนาระบบบริการบําบัด รักษา ดูแลผูปวยติดสิ่งเสพติด โดยการมีสวนรวมของชุมชน สนับสนุนและเสริมสราง
ศักยภาพใหเครือขายมีความสามารถในการแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือประชาชนไทยไดรับภูมิคุมกันดานยาเสพติด
และผูปวยยาเสพติดในประเทศไทยไดรับการบําบัด รักษา ฟนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหสามารถ
รองรับปญหา ท้ังกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการ 
การทํางานรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

         2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
    สอดคลองกับแผนยอยของประเด็น ท่ี 1 ความม่ันคง จํานวน ๓ แผนยอย ดังนี้ 

    ๒.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอ
ความม่ันคง (หลัก) 

    • แนวทางการพัฒนา 

 



       สวนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
       ๑) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
       2) การดูแลผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ใหเขาถึงการบําบัดรักษา และการลดอันตรายหรือ
ผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพ กําหนดแผนการดูแลและใหการ
บําบัดรักษาท่ีเหมาะสม มีมาตรฐาน พรอมท้ังใหการติดตามชวยเหลือ ฟนฟูสมรรถภาพท่ีครอบคลุมทุกมิต ิ
ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสามารถอยูรวมในสังคม
ชุมชนไดอยางปกติสุขและเทาเทียม 
       ๓) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
       4) การพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคา
มนุษยและกลุมเสี่ยงอยางเปนระบบ 
       5) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มุงนําแนวทางการรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วท่ัวอยางยั่งยืน
ภายใตหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดําเนินการใหสามารถรองรับปญหาท่ี
เก่ียวของตางๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพครบถวน 

    • เปาหมายของแผนยอย  
       ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร 
การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
       กระทรวงสาธารณสุขไดมุงเนนพัฒนาระบบการบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติดในหนวยงาน
สาธารณสุข โดยการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหา บําบัด ฟนฟูและติดตามผูปวยยาเสพติดในชุมชนเพ่ือให
การบําบัดรักษาท่ีเหมาะสม มีมาตรฐาน โดยกําหนดตัวชี้วัดรอยละของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความ
รุนแรงไดรับการประเมิน บําบัดรักษาและติดตามดูแลชวยเหลือตามระดับความรุนแรง อยางตอเนื่อง และรอย
ละของผูปวยยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา และ ติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขไดพัฒนางานศูนยพ่ึงไดในการชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษย และงานตามนโยบายศูนยชวยเหลือ
สังคม (One Stop Crisis Center: OSCC) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสูการปองกันและแกไขปญหา
ความม่ันคงจากปญหายาเสพติดและปญหาการคามนุษยของประเทศไทย รวมท้ังพัฒนาระบบการตอบโต 
ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ใหสามารถรองรับปญหาท้ังกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

    ๒.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอม
เผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคง (รอง) 

    • แนวทางการพัฒนา 
    ๑) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย 
แนวทาง กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติท่ีเก่ียวของใหชัดเจน มีประสิทธิภาพครอบคลุม และ
พรอมรองรับภัยทุกประเภทท้ังในปจจุบันและอนาคต ผลักดันใหทุกภาคสวนมีการฝกรวมกันในทุกข้ันตอนอยาง
ตอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติไดจริง เสริมสรางความรวมมือกันอยางบูรณาการของทุกภาคสวน ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ ใหมีประสิทธิภาพชัดเจนเปนรูปธรรม ยกระดับการแบงปนขอมูลทรัพยากร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการฝกอบรมใหทุกสวนรูจักและเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติตางๆ อยางแทจริง สามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการไดทุกรูปแบบ ต้ังแตในระดับชาติไปจนถึงระดับทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย

 



และกระบวนการท่ีเก่ียวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก 
         1.1) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมเผชิญกับภาวะ 
ไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการ มุงเนนใหหนวยงานไดมีการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
นโยบาย ยุทธศาสตร แผน แนวทางปฏิบัติ ใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการ
แจงเตือนและเฝาระวัง ระบบการสื่อสาร การมีหมายเลขฉุกเฉินเลขหมายเดียวท่ัวประเทศ การจัดการขาวสาร
และการประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ การบูรณาการการ
ทํางานระหวางพลเรือนและทหาร การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรใหความรูตลอดจนการสงเสริมและ
สนับสนุนการฝกอบรมและการฝกซอมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดฝกการบริหาร
วิกฤตการณระดับชาติ 

    • เปาหมายของแผนยอย 
       กองทัพและหนวยงานดานความม่ันคงมีความพรอมสูงข้ึนท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
       กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยจัดใหมีหนวยกูชีพ
ประจําโรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ และจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 เปนสายดวนท่ีใหบริการ
เฉพาะผูปวยฉุกเฉินวิกฤตินอกสถานพยาบาล เพ่ือใหผูปวยฉุกเฉินเขาถึงและไดรับบริการจากระบบการแพทย
ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุมท่ัวถึงและเทาเทียม 
    ๒.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคง
กับอาเซียน และนานาชาติรวมท้ังองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ (รอง) 

    • แนวทางการพัฒนา 
       ๑) การเสริมสรางและธรงไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เนนความเปนปกแผน
และความเปนแกนกลางของอาเซียน ในการสงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกท่ีสรางสรรคของ
ไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ใหสามารถสรางศักยภาพและสงเสริมความรวมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี รวมท้ังสงเสริมความม่ันคงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และความ
ม่ันคงของมนุษย ใหสามารถปองกันและรับมือกับภัยความม่ันคงทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความม่ันคงรูปแบบใหม 
เชน อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย ภัยคุกคามทางไซเบอร การคามนุษย ยาเสพติด ภัยคุกคามดานสุขภาพ
และภัยพิบัติ เปนตน โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก 
         1.1) สงเสริมความรวมมือดานความม่ันคง/ขาวกรองกับประเทศเพ่ือนบาน 

    • เปาหมายของแผนยอย 
       ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความทาทายจากภายนอกไดทุก 
รูปแบบสูงข้ึน 

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
       กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหวางประเทศ และจัดต้ังศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือควบคุม/ปองกัน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ และเปนศูนยกลางการประสานขอมูลและทรัพยากรตางๆ ดาน
การแพทยและสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนการบริหารสถานการณสาธารณภัยดาน
การแพทยและสาธารณสุข โดยมีรูปแบบการจัดการเหตุการณเกิดโรค/ภัยคุกคามสุขภาพอยางรวดเร็วและเปน

 



ระบบ ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแตการดําเนินการเพ่ือปองกันลดความเสี่ยง/ผลกระทบกอนเกิดภาวะฉุกเฉิน  
การเตรียมพรอมรองรับภาวะฉุกเฉินการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังมีการ
จัดตั้งศูนยในระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ท้ัง 76 จังหวัด 
 
    (3) ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว (รอง) 

         1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

          • เปาหมาย 
    1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
    2. รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
    3. ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน 

          • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
    กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข พรอมยกระดับการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพและความงามแบบครบวงจร โดยสงเสริม พัฒนาศักยภาพบุคคล ยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ 
รวมท้ังสนับสนุนการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการหนาใหมท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และการแพทยแผนไทย เชน การพัฒนาศูนยกลางบริการสงเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และสงเสริม
การใชผลิตภัณฑสมุนไพรแบบครบวงจร เพ่ือสรางมูลคาใหกับสินคาและการบริการ สรางความสามารถในการ
แขงขัน ความม่ันคง และยั่งยืนของประเทศ รองรับการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพชั้นนําของโลก 
         2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
    สอดคลองกับแผนยอยของประเด็น ท่ี 5 การทองเท่ียว จํานวน 2 แผนยอย ดังนี้ 

    2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย (หลัก) 

    • แนวทางการพัฒนา 
       ๑) ยกระดับคุณภาพการใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพใหไดมาตรฐานระดับสากล 
ท้ังคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผูใหบริการท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ใหความสําคัญ 
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซ่ึงครอบคลุมการใหบริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผูสูงอายุ สถานพักฟนเพ่ือการฟนฟูสุขภาพและการผอนคลาย 
       ๒) สรางสรรคการทองเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบใหมบนพ้ืนฐานของทรัพยากรท่ีมีศักยภาพ
ในการบําบัด ฟนฟู รักษาสุขภาพ โดยใชความคิดสรางสรรคนวัตกรรม และเอกลักษณความเปนไทยในการ
ใหบริการ พรอมท้ังสรางความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับ
สากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวตางๆ เชน การใชพุน้ํารอน น้ําแร สปาโคลน เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เปนตน 
       ๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมตอยอด
ใหเกิดสินคาใหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ พรอมสรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอผลิตภัณฑการแพทยแผนไทย 
       ๔) สงเสริมตลาดการทองเท่ียวทางการแพทยท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือสราง
การรับรูอยางแพรหลายในตลาดกลุมเปาหมายหรือกลุมตลาดท่ีมีความสนใจเฉพาะดาน ไดแก ศัลยกรรมเสริม
ความงาม การตรวจสุขภาพประจําป ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผูมีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ 
ผาตัดหัวใจ เปนตน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจรของไทย 

 



    • เปาหมายของแผนยอย 
       ๑) รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยเพ่ิมข้ึน 
       ๒) อันดับดานรายไดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
       ๓) สถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย ไดรับ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
       กระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนาหนวยบริการสาธารณสุขรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทยแผนไทย เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รวมท้ังมี
นโยบายสําคัญในการขยายการใหบริการการแพทยแผนไทยอยางท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย
แผนปจจุบันและแผนไทยใหมีความชํานาญ และมีมาตรฐานในระดับสากล พัฒนากลไกการตรวจสอบสถาน
ประกอบการใหไดมาตรฐานและความปลอดภัย สงเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการจัดการทองเท่ียวผานเมืองสมุนไพรและเมืองหลักของประเทศใหมี
ความสามารถในการบูรณาการอัตลักษณ และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร รวมท้ังพัฒนาระบบ
การจัดการสุขาภิบาลอาหารในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ ความงาม แพทยแผนไทย และบริการทางการแพทยเฉพาะดาน สงผลตอการบรรลุเปาหมายอัตราการ
ขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 อันดับดาน
รายได การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีข้ึน อันดับท่ี 12 และ 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับมาตรฐานการทองเท่ียว 
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
 

    2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (รอง) 

    • แนวทางการพัฒนา 
       ๑) สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมน า สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพ่ือนํามาสรางสรรคคุณคา
และมูลคาผานองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสรางสรรคเปนสินคา รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรปูแบบใหมๆ ใหกับนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวโดยชุมชนการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียววิถีพุทธ การทองเท่ียวกลุมมุสลิม เปนตน 
       ๒) พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพ่ือนํามาพัฒนา 
ตอยอดสินคาและบริการดานการทองเท่ียว ไดแก การสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสราง
นวัตกรรม การสงเสริมการลงทุน การสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว การสื่อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล การสงเสริมการตลาด และการสรางเรื่องราวเพ่ือบอกเลานักทองเท่ียว เปนตน 
       ๓) สงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและการเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวของ
ภูมิภาค ไดแก แหลงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินคาของชุมชน
อาหารไทย และการแพทยแผนไทย 
 

 



       ๔) สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวโดยการนําเสนอเอกลักษณของประเทศไทยและของ
แตละทองถ่ินใหเปนท่ีเขาใจในเวทีโลก ผานสื่อสรางสรรคและนวัตกรรมทางสื่อตางๆ รวมท้ังการสงเสริมการ
สื่อสารเรื่องราวอันเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัดตางๆ ผานการพัฒนาแบรนดและการสื่อสาร
เรื่องราวอยางสรางสรรคผานชองทางการตลาดท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมเปาหมาย 

    • เปาหมายของแผนยอย 
       1) รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
       ๒) สินคาทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมไดรับการข้ึนทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาเพ่ิมข้ึน 

    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
       แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายใหอัตรา
การขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๑๐ และอัตราการ
ขยายตัวของจํานวนสินคาและบริการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ผานการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน รวมถึงการขยายชองทางการตลาดและปรับรูปแบบ
การจัดบริการการแพทยแผนไทย รวมกับการใชผลิตภัณฑสมุนไพร โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ี
กระตุนใหเกิดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม พัฒนาตอยอดไปสูการจดทะเบียนการคุมครอง การใช
ทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาของผูประกอบการ การสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวควบคูกับการพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม และรูปแบบการจัดบริการและผลิตภัณฑจากการแพทยแผนไทยและสมุนไพรท่ีกระตุนให
เกิดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สามารถตอยอดการทองเท่ียงเชิงสุขภาพ และตอยอดสงเสริม
การจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญา และพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหารในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและการเปนเมือง
ศูนยกลางการทองเท่ียวของภูมิภาค 
 
    (4) ประเด็น ท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

  1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  •  เปาหมาย 
      ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  •  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
      แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขมุงเนนการพัฒนาองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและ 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได เสริมสรางพฤติกรรมและจริยธรรมของบุคลากรในการตอตานการทุจริต โดย
กําหนดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตองผานเกณฑการประเมิน ITA ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

  2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
      สอดคลองกับแผนยอยของประเด็น ท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จํานวน 2 แผนยอย ดังนี้ 
 
 

 



      2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลัก)  

      • แนวทางการพัฒนา 
         1) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความโปรงใส
สะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง 
เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนให
ขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 
         2) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
มุงเนนการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการ
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทันพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน
โครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตข้ันวางแผนกอนดําเนินงาน ข้ันระหวางดําเนินงาน และ
ข้ันสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

      • เปาหมายของแผนยอย 
         1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
         2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

      • การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
         กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสรางพฤติกรรม จริยธรรม และการตอตานการทุจริต รวมท้ัง
พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข มีความโปรงใส ตรวจสอบได ลดการทุจริต โดยกําหนดตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
สําหรับสวนกลางคือ รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA ไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป และใน
สวนภูมิภาคคือ รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA ไดคะแนน 85 
คะแนนข้ึนไป 

      2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปราบปรามการทุจริต (รอง) 

      • แนวทางการพัฒนา 
         1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต โดยการปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการ
ทํางานดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือน
ทรัพยสินและหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตางๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

 



         2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว
และกระชับมากข้ึนเพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทํา
ความผิดเม่ือคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีประจักษของประชาชน อาทิ 
การบูรณาการการประสานงานคดีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงข้ันตอนการ
ดําเนินการท่ีลาชาและซํ้าซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว 
การบูรณาการพัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน
เพ่ือใหการติดตามทรัพยสินคืนยึดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินท่ีไดมา
โดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายข้ึน รวมท้ังการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการ
ทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต 
และอาชญากรรมขามชาติ 
         3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเชี่ยวชาญของ
หนวยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของแตละ
หนวยงานไดศึกษาและมีความสมรรถนะและความรูท่ีเปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง 
สหวิทยาการของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถท่ีเปน
มาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

      • เปาหมายของแผนยอย 
         การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ 

      • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
         กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทําแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕64) เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการกระบวนการดําเนินงานท้ังระบบ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน จริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใส ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 
 

 
 
 
 
 
 

 



แผนระดับที่ 3 แผนยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 
ยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 
วิสัยทัศน 
  เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมี

คุณภาพเพ่ือการคุมครองผูบริโภคและการพ่ึงตนเองดานสุขภาพท่ียั่งยืนแบบมีสวนรวม 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนใหสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพในการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ 

3. พัฒนาและขับเคลื่อนใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันดานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร  

4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนและ

ภาคีเครือขาย 

5. พัฒนาการวิจัย องคความรู นวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีดานระบบบริการสุขภาพและ

การจัดการสุขภาพภาคประชาชน 

6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองคกร 

 
เปาประสงค 

1. ประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน  

2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดและชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองดาน

สุขภาพไดอยางยั่งยืน 

3. ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการแพทยในระดับนานาชาติ 

 
อัตลักษณกรมฯ  
  เปนผูบริหารจัดการใหสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพ และเปน
ผูบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 
 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร KPI เปาประสงค กลยุทธ KPI กลยุทธ 
1. พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพสู
มาตรฐานสากลและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร 

1. สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพมีคุณภาพไมต่ํากวา
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

1. รอยละของสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผาน
การรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด  
 

1. พัฒนาและยกระดับเกณฑมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพใหเปนมาตรฐาน
หลักของประเทศไทย และเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล 

1. รอยละของเกณฑ มาตรฐานระบบ
บริการ สุขภาพท่ีไดรับการ พัฒนาและ
ยกระดับให เปนมาตรฐานหลักของ 
ประเทศไทย และเปนท่ี ยอมรับในระดับ
สากล 

2. พัฒนาและยกระดับสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพใหผานการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. รอยละของ สถานพยาบาลภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานการรับรองคุณภาพตาม
เกณฑ มาตรฐานท่ีกําหนด 

2. ประชาชนไดรับบริการดาน
สุขภาพท่ีปลอดภัย 
 

2. รอยละของขอรองเรียนและ
การไมปฏิบัติตามกฎหมายของ
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการท่ีไดรับ
การเฝาระวัง สุมตรวจ และแกไข 

3. พัฒนาและเพ่ิมกลไกการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

3. จํานวนของกฎหมายท่ี มีการพัฒนา
กฎหมาย เพ่ิมกลไก และประสิทธิภาพ
การบังคับ ใชกฎหมาย 

4. พัฒนาฐานขอมูลใหประชาชนเขาถึง
สถานพยาบาลขอมูลภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ี
ไดรับการรับรองคุณภาพและความ
ปลอดภัย 

4. รอยละของประชาชนท่ีเขาถึงฐาน/
สืบคน ขอมูลสถานพยาบาลภาครัฐ 
เอกชนและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
ตามท่ีกําหนด 

5. พัฒนาระบบการเฝาระวังและสุม
ตรวจสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

5. รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐ 
เอกชนและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพท่ีผานการเฝาระวัง สุมตรวจ 
และแกไข 

3. อุตสาหกรรมบริการทาง
การแพทยและการทองเท่ียว      
เชิงสุขภาพมีศักยภาพในการ
แขงขันในระดับนานาชาติ 
 

3. จํานวนผลงานท่ีแสดงวา
อุตสาหกรรมการแพทยและการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีเปนท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

6. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรม
การแพทยและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ครบวงจร 

6. รอยละขององคกรในอุตสาหกรรม 
การแพทยและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนา ใหมี
ศักยภาพในการแขงขันระดับนานาชาติ 

4. อันดับความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม
การแพทยและการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพในระดับนานาชาติ 

 



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร KPI เปาประสงค กลยุทธ KPI กลยุทธ 
2. พัฒนาและ
ยกระดับการจัดการ
สุขภาพภาค
ประชาชนโดยการมี
สวนรวมของ
ประชาชนและ
เครือขาย 

4. ประชาชน ครอบครัว และ
ชุมชนพ่ึงพาตนเองไดดาน
สุขภาพ 

5. อัตราของประชาชนมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได  
 

7. เสริมสรางและพัฒนาประชาชนใหมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง 
 

7. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมาย
ท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการจัดการ
สุขภาพ ตนเองไดตามเกณฑหลังผาน
การเสริมสรางและพัฒนาใหมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาพตนเอง 

6. รอยละของครอบครัวมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ  
 

8. เสริมสรางและพัฒนาใหครอบครัวมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
 

8. รอยละของครอบครัวกลุมเปาหมาย
ท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการจัดการ
สุขภาพหลังผานการพัฒนาและ
เสริมสรางใหครอบครัวมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพ 

7. รอยละของชุมชน/ตําบล
จัดการคุณภาพชีวิตท่ีมีศักยภาพ
ในการจัดการและพ่ึงตนเองได
ดานสุขภาพอยางยั่งยืน  
 

9. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การจัดการสุขภาพแบบการมีสวนรวม
ของประชาชนและภาคีเครือขาย 
 

9. รอยละของชุมชน/ตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิตท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการ
จัดการ และพ่ึงตนเองไดดานสุขภาพ
อยางยั่งยืนหลังผานการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการสุขภาพ
แบบการมีสวนรวมของประชาชนและ
ภาคีเครือขาย 

8. อัตราของประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายแดน พ้ืนท่ีหางไกล ถ่ิน
ทุรกันดาร และพ้ืนท่ีพิเศษดาน 
ความม่ันคงเขาถึงบริการสุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพ 

10. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
ใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลา
พระราชทาน 

10. รอยละของสุขศาลาพระราชทาน
ผานการ รับรองคุณภาพการใหบริการฯ 
ตามเกณฑ 

 
 
 
 
 

 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร KPI เปาประสงค กลยุทธ KPI กลยุทธ 
3. พัฒนาองคกรให
เปนองคกรสมรรถนะ
สูงตามหลักธรรมาภิ
บาล 

5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เปนองคกรสมรรถนะสูงตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

11. พัฒนาและยกระดับศักยภาพการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
องคกร 

11. คะแนนท่ีไดจากการประเมินผล
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพองคกรตาม เกณฑ
คุณภาพท่ีกําหนด 

12. สงเสริม พัฒนา ระบบการบริหาร
อัตรากําลัง และศักยภาพบุคลากรสู
ความเปนเลิศ 

12. คะแนนท่ีไดจากการประเมินเพ่ือ
รับรางวัล นวัตกรรมการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากร มนุษย. (HR 
Innovation Award) 

13. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

13. รอยละของนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
ผลงาน วิชาการ งานวิจัย องคความรู 

14. สงเสริมและสนับสนุนการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
องคกร 

14. คะแนนท่ีไดจากการประเมินการ
บริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

15. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัด
สวัสดิการท่ีเหมาะสมใหแกบุคลากร 

15. คะแนนความผูกพัน ของบุคลากร
ตอ องคกรในมิติตางๆ (Engagement 
Score) 

 
 
 
 

 



สวนท่ี 2  
โครงสราง ทิศทาง และยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคกร 

1. การแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

  ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2552 ใหมีภารกิจเก่ียวกับการสนับสนุนหนวยบริการสุขภาพทุกระดับใหมีประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพของประชาชน โดยสงเสริมและสนับสนุนระบบคุมครองประชาชนดานบริการสุขภาพ สงเสริมและ
พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและองคกร
ภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพ อันจะทําใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สามารถพิทักษสิทธิและเขาถึงบริการ
สุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2) พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบใหเกิดผล
สําเร็จแกราชการและประชาชน 

(3) สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับงานดานความชวยเหลือ ความรวมมือ และการประสานงานกับหนวยงานหรือ

องคการตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานระบบบริการสุขภาพ แก

องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) สงเสริม สนับสนนุและพัฒนามาตรฐานดานอาคารสถานท่ีและสถาปตยกรรมดานสาธารณสุข 
(7) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑทางการแพทยและสาธารณสุข 
(8) สงเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

และใหแบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังตอไปนี้ 
1. สํานักงานเลขานุการกรม ประกอบดวย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุมแผนงาน กลุมอํานวยการ กลุมคลัง กลุมประชาสัมพันธ 
2. กองกฎหมาย  
3. กองแบบแผน 
4. กองวิศวกรรมการแพทย 
5. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
6. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
7. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
8 กองสุขศึกษา 

โดยใหมีหนวยงานทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
ปฏิบัติงานของกรมฯ ดานการพัฒนาการบริหารงานของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนี้ 

9. กลุมตรวจสอบภายใน 
10. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



และมีหนวยงานภายในท่ีถูกจัดตั้งข้ึนภายในเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารราชการ (ตั้งอยูสวนกลาง) ซ่ึง
ประกอบไปดวย 

11. กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
12. กองสุขภาพระหวางประเทศ 
13. ศูนยคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ 
14. ศูนยบริการแบบ (One Stop Service)  
15. สํานักผูเชี่ยวชาญ 

โดยหนวยงานภายในท่ีถูกจัดตั้งข้ึนภายในเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารราชการ (ตั้งอยูสวนภูมิภาค) ซ่ึง
ประกอบไปดวย 
1. ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 – 12  
 ตั้งอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม, จังหวัดนครสวรรค, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัด
ชลบุรี, จังหวัดขอนแกน,จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดสุราษฎรธานี, 
จังหวัดสงขลา 
2. ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แหง 
 ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค, ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ภาคใต 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 
แผนการดําเนินงานและงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 1. ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ สูแผนปฏิบัติ
ราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. แผนการดําเนินงานในปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 

แผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย 7 
แผนงาน 2 ผลผลิต 7 โครงการ ดังนี้  

แผนงานท่ี 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

แผนงานท่ี 2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
- ผลผลิตท่ี 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผูประกอบ

โรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุมกํากับ มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด และ

ยกระดับคุณภาพบริการสูสากล 

- ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง และเงินอุดหนุนโครงการ

สนับสนุนองคกรเอกชนสาธารณประโยชนในการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนงานท่ี 3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
- โครงการท่ี 1 : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ 

- โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกกลุมวัย 

- โครงการท่ี 3 : โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

แผนงานท่ี 4 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
- โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 

แผนงานท่ี 5 แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว  
- โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย 

แผนงานท่ี 6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
- โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 

แผนงานท่ี 7 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- โครงการประเมินคุณภาพความโปรงใส 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ป 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ผังความเช่ือมโยงตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผลสัมฤทธิ ์ ประชาชนมีความรอบรูดาน
สุขภาพสามารถจัดการสุขภาพ
ตนเองที่ถูกตองได                         

ประชาชนไดรับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

1. รอยละของประชาชนวัยเดก็ 
วัยทํางานมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเอง (รอยละ 80) 

2. รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
(รอยละ 80) 

3. ประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานจากสถานบริการ
สุขภาพที่มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (รอยละ 70) 

 

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
แผนงานบุคลากร ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากร

ภาครัฐ 
1. รอยละของการเบิกจายของรายการ
คาใชจาย ในการดําเนินการภาครฐั (รอย
ละ 100) 

กิจกรรมหลัก : 1 คาใชจาย 
บุคลากรในการคุมครองผูบรโิภค 

1. รอยละของการเบิกจายของรายการคาใชจายในการ
ดําเนินการภาครัฐ (รอยละ 100) 

แผนงานพ้ืนฐาน ผลผลิตท่ี 1 : สถานประกอบการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู
ประกอบโรคศิลปะ ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม 
กํากับ มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และยกระดับคณุภาพ
บริการสูสากล 

2. รอยละของสถานพยาบาล
ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพกลุมเปาหมายผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (รอย
ละ 80) 

กิจกรรมหลัก : 1 บริหารจัดการองคกร 2. จํานวนระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ (3 ระบบ) 

กิจกรรมหลัก : 2 สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. จํานวนฐานขอมูลท่ีพัฒนาการเช่ือมโยงขอมูลกับ
หนวยงานภายนอก  
เพ่ือตอบสนองการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการ
สุขภาพ (3 ฐานขอมูล) 

กิจกรรมหลัก : 3 สงเสริม สนับสนุน 
พัฒนา ควบคุม กํากับสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ 

4. รอยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด (รอยละ 90) 

ผลผลิตท่ี 2 : ประชาชนและชุมชน
สามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง 

3. รอยละของชุมชนมีการดําเนินงาน
พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพใหกับ
ประชาชน (รอยละ 60) 

กิจกรรมหลัก : 1 สงเสริม พัฒนา 
สนับสนุน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ภาคเีครือขาย ในการ

5. รอยละของชุมชนมีการดําเนินงานพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพใหกับประชาชน (รอยละ 60) 



แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
จัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนาความ
รอบรูดานสุขภาพ และการสื่อสาร
สุขภาพประชาชนกลุมเปาหมาย   

แผนยุทธศาสตร โครงการ 1 : โครงการพระราชดาํริ
และเฉลิมพระเกียรต ิ

4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหบริการสุขศาลาพระราชทาน
เขาถึงบริการสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสม 
ตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 10) 

กิจกรรมหลัก : 1 สงเสริมและพัฒนา
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการสุข
ศาลาพระราชทานเขาถึงบริการสขุภาพท่ีมีคุณภาพ 
(รอยละ 10) 

โครงการ 2 : โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคนทุก 
กลุมวัย 

5. รอยละของประชาชนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาพตนเองไดตามเกณฑ 
(รอยละ 60) 
6. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับ
การดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี(รอยละ 70) 

กิจกรรมหลัก : 1 พัฒนาประชาชนใหมี
ศักยภาพในการจดัการสุขภาพตนเอง
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง
เหมาะสม 

7. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจําบาน มคีุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70) 

กิจกรรมหลัก : 2 พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวใหมีการจัดการสุขภาพได
อยางยั่งยืน 

8. รอยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 70) 

กิจกรรมหลัก : 3 สงเสริมและพัฒนา
ตําบลจดัการสุขภาพสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

9. รอยละตําบลเปาหมายผานเกณฑ ตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต (รอยละ 70) 

โครงการ 3 : โครงการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภณัฑสุขภาพ และ
บริการสุขภาพ 

7. รอยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุมเปาหมายมี
คุณภาพมาตรฐานเขาสูสากล  
(รอยละ 5) 

กิจกรรมหลัก : 1 พัฒนาระบบและ
กลไกการคุมครองผูบรโิภคดานระบบ
บริการสุขภาพ 

10. รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ไดรับการเฝาระวังตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(รอยละ 70) 

กิจกรรมหลัก : 2 พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพเขาสู
มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร 

11. รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไดรับการสงเสริมใหมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิมข้ึน (รอยละ 5) 

12. รอยละของสถานพยาบาลกลุมเปาหมายไดรับการ
สงเสริมพัฒนา และมีศักยภาพในการแขงขันดาน
อุตสาหกรรมการแพทย (รอยละ 5) 

 



แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
แผนบูรณาการ
ปองกัน ปราบปราม 
และบําบัดรักษาผู
ติดยาเสพติด 

โครงการ 1 : โครงการพัฒนาระบบ
บริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพตดิ 
(แผนงานบูรณาการปองกัน 
ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยา
เสพติด) 

8. รอยละของผูปวยยาเสพติดไดรบัการ
ดูแลตดิตามตอเน่ืองโดยการมสีวนรวม
ของชุมชน (รอยละ 50) 

กิจกรรมหลัก : 1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลผูใชผูเสพและผูติด
ยาเสพตดิหลังการบําบัดรักษาเพ่ือคืนคน
ดีสูสังคม 

13. รอยละของผูปวยยาเสพตดิไดรับการดูแลติดตาม
ตอเน่ืองโดยการมีสวนรวมของชุมชน (รอยละ 50) 

แผนบูรณาการสราง
รายไดจากการ
ทองเที่ยว 

โครงการ 1 : โครงการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย 
(แผนงานบูรณาการสรางรายไดจาก
การทองเท่ียว) 

9. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน
การทองเท่ียว (รอยละ 5) 

กิจกรรมหลัก : 1 โครงการสงเสรมิ 
พัฒนา เมืองสุขภาพและการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ 

14. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพท่ีไดมาตรฐานการทองเท่ียว (รอยละ 5) 

แผนบูรณาการ
เตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับสังคมสูง
วัย 

โครงการ 1 : โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัย
ผูสูงอายุ (แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย) 

10. จํานวนระบบการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชนแบบไรรอยตอ (1 ระบบ) 

กิจกรรมหลัก : 1 พัฒนาระบบดูแล
ผูสูงอายุในชุมชนแบบไรรอยตอ 

15. จํานวนระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไร
รอยตอ (1 ระบบ) 

แผนบูรณาการ
ตอตานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

โครงการ 1 : โครงการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใส (แผนงาน
บูรณาการตอตานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ) 

11. รอยละของหนวยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ผานเกณฑการ
ประเมิน ITA (รอยละ 90) 

กิจกรรมหลัก : 1 ปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม 

16. รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ 90) 

 

 

 

 

 

 



ภาพรวมตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เปาประสงค 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. รอยละของประชาชนวัยเด็ก วัย
ทํางานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 80 เชิงคุณภาพ กองสุขศึกษา 

2. รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐ 
เอกชนและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 
 
 

2.1 รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

รอยละ 80 เชิงคุณภาพ กองวิศวกรรมการแพทย 

2.2 รอยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนกลุมเปาหมายผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด  
 

รอยละ 80 เชิงคุณภาพ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

2.3 รอยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด  
 

รอยละ 80 เชิงคุณภาพ กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

3.ประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐาน
จากสถานบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

3.1 ประชาชนไดรับบริการทีไ่ดมาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพ
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

รอยละ 70 เชิงคุณภาพ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

3.2 ประชาชนไดรับบริการทีไ่ดมาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ที่มีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

รอยละ 70 เชิงคุณภาพ กองวิศวกรรมการแพทย 

 

 

 

 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย 
 

ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานบุคลากร 
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต  ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของการเบิกจายของรายการคาใชจาย ในการดําเนินการภาครัฐ (รอยละ 100) 
กิจกรรมหลัก 1 : คาใชจาย 
บุคลากรในการคุมครองผูบริโภค 

1. รอยละของการเบิกจายของรายการ
คาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ  
 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 100 - ทุกหนวยงาน (ภารกิจทุก
หนวยงานตองดําเนนิการเบิกจาย
งบประมาณใหไดตามเกณฑที่
กําหนด) 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย 
 

ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานพ้ืนฐาน 

ผลผลิต 1 : สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล 

ตัวช้ีวัดผลผลิตท่ี 1  ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุมเปาหมาย ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (รอยละ 80) 
กิจกรรมหลัก 1 : บริหารจัดการ
องคกร 

2. จํานวนระบบการบริหารจัดการ
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  (3 ระบบ) 
 

2.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารทุกระดับที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 ระดับ เชิงคุณภาพ กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 

5 ระดับ เชิงคุณภาพ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 ระดับความสาํเร็จของการบริหาร
จัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ

5 ระดับ เชิงคุณภาพ กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย 
 

ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

กิจกรรมหลัก 2 : สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. จํานวนฐานขอมูลท่ีพัฒนาการ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก
เพ่ือตอบสนองการคุมครองผูบริโภค
ดานระบบบริการสุขภาพ 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย 3 ฐานขอมูล เชิงคุณภาพ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก 3 : สงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ผูประกอบโรคศิลปะ 
และเครือขายระบบบริการสุขภาพ 

4. รอยละสถานพยาบาลภาคเอกชน 
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  

4.1 รอยละของสถานพยาบาล
ภาคเอกชน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

รอยละ 90 เชิงคุณภาพ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

4.2 รอยละของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

รอยละ 90 เชิงคุณภาพ กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

ผลผลิต 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

ตัวช้ีวัดผลผลิตท่ี 2  ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของชุมชนมีการดําเนินงานพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชน  (รอยละ 60) 

กิจกรรมหลัก 1 : สงเสริม พัฒนา 
สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ภาคี
เครือขาย ในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนและพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพ
ประชาชนกลุมเปาหมาย   
 
 
 

5. รอยละของชุมชนมีการดําเนินงาน
พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพใหกับ
ประชาชน  

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 60 เชิงคุณภาพ กองสุขศึกษา 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย 
 

ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานยุทธศาสตร 
โครงการ 1 : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 1  ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการสุขศาลาพระราชทานเขาถึงบริการสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสม ตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 
10) 
กิจกรรมหลัก 1 : สงเสริมและ
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหบริการสุขศาลาพระราชทาน
เขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 10 เชิงคุณภาพ กลุมแผนงาน 

โครงการ 2 : โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนทุกกลุมวัย 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 2  ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองไดตามเกณฑ (รอยละ 60)   
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 2  ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70) 

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาประชาชน
ใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตองเหมาะสม 

7. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมาย
ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจํา
บาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 70 เชิงคุณภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวใหมีการจัดการสุขภาพ
ไดอยางยั่งยืน 

8. รอยละครอบครัวมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ี
กําหนด  

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 70 เชิงคุณภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

กิจกรรมหลัก 3 : สงเสริมและ
พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
 
 

9. รอยละตําบลเปาหมายผานเกณฑ 
ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต  
 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 70 เชิงคุณภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย 
 

ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

โครงการ 3 : โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 3  ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุมเปาหมายมีคุณภาพมาตรฐานเขาสูสากล (รอยละ 5) 
กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาระบบ
และกลไกการคุมครองผูบริโภค
ดานระบบบริการสุขภาพ 

10. รอยละของสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไดรับ
การเฝาระวังตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(รอยละ 70) 
 

10.1 รอยละของสถานพยาบาลไดรับ
การเฝาระวังตามที่กฎหมายกําหนด 

รอยละ 75 เชิงคุณภาพ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

10.2 รอยละของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพไดรับการเฝาระวังตามที่
กฎหมายกําหนด 

รอยละ 70 เชิงคุณภาพ กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เขาสูมาตรฐานสากลและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

11. รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ไดรับการสงเสริมใหมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากลเพ่ิมข้ึน  
(รอยละ 5) 

11.1 รอยละของสถานพยาบาลมี
คุณภาพมาตรฐานระดบัสากลเพิ่มข้ึน 

รอยละ 5 เชิงคุณภาพ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

11.2 รอยละของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลเพิ่มข้ึน  

รอยละ 5 เชิงคุณภาพ กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

12. รอยละของสถานพยาบาล
กลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมพัฒนา 
และมีศักยภาพในการแขงขันดาน
อุตสาหกรรมการแพทย  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรมยอยที่ 11.1 ตอบ
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลักนี้รวมดวย 

รอยละ 5 เชิงคุณภาพ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย 
 

ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนบูรณาการ 
แผนบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

โครงการ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด (แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด) 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของผูปวยยาเสพติดไดรับการดูแลติดตามตอเนื่องโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กิจกรรมหลัก 1 : โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลผูใชผูเสพ
และผูติดยาเสพติดหลังการ
บําบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสูสังคม 

13. รอยละของผูปวยยาเสพติดไดรับ
การดูแลติดตามตอเนื่องโดยการมีสวน
รวมของชุมชน 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 50 เชิงคุณภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 

โครงการ 2 : โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย (แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว) 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 2 ตัวช้ีวัดท่ี 9 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีไดมาตรฐานการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลัก 1 : โครงการสงเสริม 
พัฒนา เมืองสุขภาพและการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

14. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน
การทองเท่ียว (รอยละ 5) 

14.1 อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได
มาตรฐานการทองเที่ยว 

รอยละ 5 เชิงคุณภาพ กองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
 

14.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธบริการทาง
การแพทย และสุขภาพของประเทศไทย 

ระดับ 5 เชิงคุณภาพ กองสุขภาพระหวางประเทศ 

แผนบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

โครงการ 3 : โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ (แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย) 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 3 ตัวช้ีวัดท่ี 10 จํานวนระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไรรอยตอ 
กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไร
รอยตอ 

15. จํานวนระบบการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชนแบบไรรอยตอ 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย 1 ระบบ เชิงคุณภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดกิจกรรมยอย คาเปาหมาย 
 

ประเภท 
ตัวช้ีวัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนบูรณาการตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ 4 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส (แผนงานบูรณาการตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการท่ี 4 ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผานเกณฑการประเมิน ITA 

กิจกรรมหลัก 1 : ปลูกฝงวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

16. รอยละของหนวยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ผานเกณฑ
การประเมิน ITA 

ไมมีตัวชี้วัดกิจกรรมยอย รอยละ 90 เชิงคุณภาพ กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 4 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ 

การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยยกระดับการดําเนินงานใหมีความสอดรับ 
ตอบสนองกับสภาพปญหาในระบบบริการสุขภาพและปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและรองรับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนาในดานวิทยาการทาง
การแพทย เทคโนโลยี องคความรูและนวัตกรรมท่ีทันสมัย ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ 
มีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังยังไดพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัย สามารถบังคับใชได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือการคุมครองผูรับบริการในระบบบริการสุขภาพ พัฒนาฐานขอมูลการดําเนินงาน
เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
เชื่อถือได  
  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปนั้น ไดนําเอากรอบยุทธศาสตรชาติ ตั้งเปนเปาหมายสูงสุด 
และยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนสะพานเชื่อมไปยังเปาหมาย ภายใตกลยุทธสําคัญท่ีไดกําหนด
ไว โดยมีการกําหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีเปนฟนเฟองสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซ่ึงจะชวยให
องคกรสามารถขับเคลื่อนไปยังทิศทางท่ีถูกตอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากร
ดานตางๆท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดความคุมคา เพ่ือใหสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แตการจะไปใหถึงเปาหมายนั้น จําเปนตองแปลงยุทธศาสตรดังกลาวไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การดําเนินการท่ีชัดเจน เปนรูปธรรมและวัดผลสําเร็จไดจริง ซ่ึงจะเปนตัวบงชี้วายุทธศาสตรท่ีไดวางไวจะสําเร็จ
เปนไปตามนั้นหรือไม และจําเปนตองดําเนินการทบทวน ประเมินผลการดําเนินท่ีผานมา รวมท้ังรับฟงความ
ตองการและขอเสนอแนะของผูเก่ียวของทุกกลุมอยางเทาเทียม ท่ัวถึง ซ่ึงเปนปจจัยและเปนขอมูลนําเขาท่ีมี
ความสําคัญในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแกไขปญหาการดําเนินงาน และมีผลตอ
ความสําเร็จขององคกรในภาพรวมโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดกําหนด
แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดในระดับตางๆ โดยไดวางโครงการตามภารกิจดานตางๆ 
เพ่ือใหเกิดการการขับเคลื่อนท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ซ่ึงเปนการดําเนินงานในเชิงสอดรับสนับสนุนกัน 
ภายใตตัวชี้วัดซ่ึงเปนเครื่องมือในการวัดผลความสําเร็จ ท่ีถูกถายระดับไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินงานเพ่ือกํากับใหเปนไปตามทิศทางท่ีถูกกําหนดไว โดยในปงบประมาณ 2564 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพไดดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการตางๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเภท
งบประมาณรายจาย 

หนวย : ลานบาท 

 
ประเภทงบประมาณรายจาย - แผนงาน 

 
ป 2564 

รวมท้ังส้ิน 777.6852 

1. งบประมาณรายจายบุคลากร 410.8991 
2. งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ 359.1037 
   แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 226.8867 
   แผนงานยุทธศาสตรเสรมิสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 132.2170 
3. งบประมาณรายจายบูรณาการ 7.6824 
   แผนงานบรูณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 1.5906 
   แผนงานบรูณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 3.4505 
   แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 1.9805 
   แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.6608 
 
 
  



เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และงบประมาณจําแนกตามแหลงเงิน 
 

 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ / ประมาณการรายจาย
ลวงหนา* /  

คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 
หนวยนับ ป 2564 

รวมท้ังส้ิน ลานบาท 777.6852 

รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 777.6852 
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท -  
1. รายจายเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครฐั   
เงินงบประมาณ ลานบาท 410.8991 
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -  
2. ประชาชนไดรับบรกิารสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 
ปลอดภัย  
และสมประโยชน 

  

   - ตัวชีว้ัดเชงิคุณภาพ : รอยละของขอรองเรียนและการไม
ปฏบิัติตามกฎหมายของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีไดรับการแกไขภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 98 

   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกฎหมายกําหนด 

รอยละ 80 

   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพเขาสู
มาตรฐานสากล 

รอยละ 5 

   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานพยาบาล
กลุมเปาหมายมีศักยภาพในการแขงขันดานอุตสาหกรรม
การแพทย 

รอยละ 10 

เงินงบประมาณ ลานบาท 235.8174 
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -  
3. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสขภาพตนเองได และชมชน
จดัการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพอยางย่ังยืน 

  

   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของประชาชนกลุมเปาหมาย มี
ความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 
เหมาะสม ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 50 

เงินงบประมาณ ลานบาท 126.8574 
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -  
4. ประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมการแพทยระดับนานาชาติ   
   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถาน รอยละ 5 

 



ประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับมาตรฐาน
ตามท่ีกําหนด 
เงินงบประมาณ ลานบาท 3.4505 
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -  
5. ดําเนินการปรบัปรงุหรอืพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

  

   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของหนวยงานในสังกัดกรม
สนับสนุน 
บรกิารสุขภาพ ผานเกณฑการประเมิน ITA 

รอยละ 90 

เงินงบประมาณ ลานบาท 0.6608 
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -  
 
  

 



สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/
โครงการ และงบรายจาย 

หนวย : ลานบาท 

แผนงาน 
ผลผลิต / โครงการ 

งบรายจาย 
งบบุคลากร งบ

ดําเนนิงาน 
งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ

รายจาย
อ่ืน 

รวม 

รวมท้ังส้ิน 402.1810 263.2433 102.6703 8.0000 1.5906 777.6852 

1. แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

402.1810 8.7181 - - - - 

2. แผนงานพ้ืนฐาน
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

- 116.2164 102.6703 8.0000 0.0000 226.8867 

ผลผลิตท่ี 1 : สถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สขุภาพและผู
ประกอบโรคศิลปะ 
ไดรับการสงเสริม 
สนับสนนุ พัฒนา 
ควบคุม กํากับ มี
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด  
และยกระดับคุณภาพ
บริการสูสากล 
 
ผลผลิตท่ี 2 : 
ประชาชนและชมุชน
สามารถจัดการ
สุขภาพเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

92.5497 
 
 
 
 
 
 

23.6667 

102.6703 
 

 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

8.0000 

0.0000 
 
 
 
 
 
 

- 

195.2200 
 
 
 
 
 
 

31.6667 

3. แผนงาน
ยุทธศาสตร
เสริมสรางใหคน 
มีสุขภาวะท่ีดี 

- 132.2170 - - - 132.2170 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการพระราชดําริ

- 
 

13.9649 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13.9649 
 

 



และเฉลมิพระเกียรติ 
 
โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพ
คนทุกกลุมวัย 
 
โครงการท่ี 3 : 
โครงการคุมครอง
ผูบริโภค 
ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

 
- 
 
 

- 

 
77.6547 

 
 

40.5974 

 
- 
 
 

- 

 
- 
 
 

- 

 
- 
 
 

- 

 
77.6547 

 
 

40.5974 

4. แผนงานบูรณา
การปองกัน 
ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยา
เสพติด 

- - - - 1.5906 1.5906 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการพัฒนาระบบ
บริการบําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพติด 

- - - - 1.5906 1.5906 

5. แผนงานบูรณา
การสรางรายไดจาก 
การทองเท่ียว 

- 3.4505 - - - 3.4505 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
และการแพทย 

- 3.4505 - - - 3.4505 

6. แผนงานบูรณา
การเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรบั
สังคมสูงวัย 

- 1.9805 - - - 1.9805 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุมวัย
ผูสูงอายุ 

- 1.9805 - - - 1.9805 

7. แผนงานบูรณา
การตอตานการ

- 0.6608 - - - 0.6608 

 



ทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
โครงการท่ี 1 : 
โครงการประเมิน
คุณภาพ 
ความโปรงใส 

- 0.6608 - - - 0.6608 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 5 
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

1) กระบวนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทําข้ึน
ภายใตยุทธศาสตรชาติซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยไดกําหนดชวงระยะเวลา
ในการพัฒนาออกเปน 4 ระยะ โดยในระยะท่ี 1 (อยูในชวงป พ.ศ. 2561 – 2565) ซ่ึงกําหนดประเด็น
เรงดวนสําคัญท่ีจะตองเรงดําเนินการใน 5 ป รวมท้ังเปนการดําเนินการตามแนวทางยุทธศาสตรของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2562 – 2566) ท่ีไดกําหนดไว เพ่ือยกระดับงานใหสามารถ
ขับเคลื่อนแผนการดําเนินการตามบทบาทภารกิจในดานตางๆไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลข้ึนจริงและมีคุณภาพท่ีดี
ยิ่งข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีกระบวนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการมีสวนรวมและบูรณาการของทุกหนวยงาน รวมท้ังผูเก่ียวของจากสวนตางๆ
รวมกันดําเนินการในรูปของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
คณะกรรมการและคณะทํางานยอยในดานตางๆท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือใหมีระบบและทรัพยากรบุคคลในการ
ขับเคลื่อนงานใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการได โดยมีแนวทางการดําเนินการท่ีประยุกตใชหลักการและ
แนวทาง PDCA มากําหนดกระบวนการท่ีใชในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1.1) P = Planing (ข้ันตอนการวางแผน) 
เปนข้ันตอนในการวางแผนปฏิบัติการโดยการกําหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาในการดําเนินการ การวางแผน เปนงานท่ีสําคัญและจําเปนตอ
การบริหารขององคการ เปนภารกิจท่ีผูบริหารตองกระทําเปนดําดับแรกของการบวนการบริหาร การ
ดําเนินการใดๆ ถามีการวางแผนท่ีดีมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีจัดเจนก็เชื่อไดวา งานนั้นยอมประสบผลสําเร็จและ
บรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะการพัฒนางาน การปองกันความผิดพลาดทําไดโดยการวิเคราะห ข้ันตอนการทํางาน
และปจจัยการดําเนินงาน หากไมมีแผนงานยอมมีโอกาสท่ีประสบกับความลมเหลวไดงาย ดั้งนั้น องคกรจึงตอง
มีการวางแผนเพ่ือใหกระบวนการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2) I = Implement (ข้ันตอนการนําแผนสูการปฏิบัติ) 
ข้ันตอนการนําแผนสูการปฏิบัติ คือ การดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผนไปปฏิบัติโดยอาศัยทรัพยากร
ตางๆท่ีสนับสนุน เชน งบประมาณ บุคลากร สิ่งของ โดยมีวิธีการดําเนินการเปนข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน การนําแผนไปปฏิบัติเปนการบงบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ฉะนั้นเพ่ือให
การปฏิบัติตามแผนจะตองคํานึงถึงการประหยัดและใหผลประโยชนท่ีเหมาะสม คุมคา 

 
 
1.3) M & E = Monitoring and Evaluation (การตดิตามและประเมินผล)      
การติดตามการประเมินจะชวยใหผูบริหารงาน/โครงการทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม 

มีความกาวหนา มีปญหาอุปสรรคอะไร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะไดแกไขปญหาอุปสรรคเหลานั้น และปองกัน
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไปดวยการสนับสนุนจากผูบริหารไดทันทวงที นอกจากนี้ ยังชวยใหทราบความเหมาะสม
ของการดําเนินงานและการบรรลุความสําเร็จของงาน/โครงการนั้น “การติดตาม” และ “การประเมิน” เปน
กระบวนการท่ีแตกตางกัน มีจุดมุงหมายไม เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน เม่ือ



นําแนวคิดและหลักการติดตาม และประเมินมาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหท้ังผูบริหารและผู
ปฏิบัติสามารถกํากับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.4) I = Improvement (การปรับปรุงใหดีข้ึน) 
         การปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน เปนผลท่ีเกิดสืบเนื่องตอจากกระบวนการติดตามประเมินผล 
ซ่ึงมีอยู 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว หากเปนกรณีแรก ก็ให
จัดทําเปนขอมูลแนวทางการดําเนินงานท่ีไดผลท่ีดี (Best Practice) หรือยกระดับใหดียิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจาย ทรัพยากรท่ีนอยกวาเดิม ผูรับบริการพอใจ
มากยิ่งข้ึน และสื่อสารเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนๆสามารถนําไปใช แตหากไมเปนไปตามแผน ไมไดตามเปา ต่ํา
กวาท่ีกําหนด ก็จะตองวิเคราะหหาสาเหตุเพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือดําเนินการปรับปรุงให
เปนไปตามท่ีกําหนด โดยควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะหและพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร เชน 
มองหาทางเลือกใหมท่ีนาจะเปนไปได ขอความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ปรับแผนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
หรือเปลี่ยนเปาหมายใหม เปนตน 
 เปนกระบวนการท่ีเริ่มตนตั้งแตข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การนําแผนไปปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผลแผน และการปรับปรุงคุณภาพงานใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงท้ัง 4 กระบวนการ นับวาเปนกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญท่ีผูเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการ
สําคัญดังกลาว ซ่ึงจะชวยในการขับเคลื่อนแผนใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการ ลดความผิดพลาด และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการตามแผน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดแนวทางในการดําเนินการเปน
ภาพใหญ 2 สวน คือ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ และ การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมี
รายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 

2. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 2.1) เปาหมายการขับเคล่ือนแผน 

2.1.1) การสรางการมีสวนรวมและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ในเรื่อง
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และการจัดทํางบประมาณและแผนงาน โครงการ โดยรวมกันออกแบบโครงการ 
กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติราชการใหสามารถตอบสนองตามเปาหมายในแตละระดับและทิศทางการขับเคลื่อน
งานตามภารกิจสําคัญเรงดวนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและของประเทศท่ีไดกําหนดไว 

2.1.2) การสื่อสาร ทําความเขาใจ และสรางความเชื่อม่ันตอผูรวมดําเนินการ ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียแตละกลุมตามแผนปฏิบัติราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในทุกระดับ เพ่ือเตรียมความ
พรอมและสรางความรวมมือ รวมท้ังชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินการตามแผนฯและความเชื่อมโยง
แผนฯของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับแผนของกระทรวงสาธารณสุข กําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนดานตางๆ และประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการ 

2.1.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานท้ังบุคลากรเกาและบุคลากรใหม ใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานดวยการใชเทคนิค วิธีการ องคความรู กฎ ระเบียบใหมๆอยางตอเนื่อง และพัฒนาใหมีความเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมดวยการเปดโลกทัศนใหมๆ 

โดยเฉพาะในเรื่องของระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของและมีอิทธิพลตอการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจดวยการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลเม่ือสามารถดําเนินการไดประสบ
ผลสําเร็จ 

 



2.1.4) เพ่ือใหเกิดการทํางานเชิงบูรณาการและการทํางานในลักษณะการเปนหุนสวนหรือเพ่ือนรวม
งานท้ังหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานภายนอกกระทรวง รวมท้ังภาคเอกชน และ
ประชาชน 

2.1.5) สินคาและบริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถูกสงถึงมือผูรับบริการ หนวยงานท่ีสงตอ
และประชาชน  

2.2) เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ 
2.2.1) งบประมาณเบิกจายไดเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ของ

สํานักงบประมาณ และของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีกําหนดไวในแตละไตรมาส 
2.2.2) การเบิกจายงบประมาณถูกตองและเปนไปตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณ ระเบียบพัสดุ

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2.2.3) การเบิกจายงบประมาณมีความสอดคลอง สัมพันธกับผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีได และ

เปนไปตามเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
2.2.4) การใชงบประมาณท่ีเปนไปตามพันธกิจ ภารกิจ และแนวทางท่ีกําหนด เกิดความคุมคา สม

ประโยชน 

3. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 
กลุมแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดตั้งกลุมงานในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือติดตาม ประเมินผล และรายการผลการดําเนินงาน 
การเบิกจายงบประมาณ ตัวชี้วัดท้ังรายหนวยงานและในภาพรวมตอผูบริหารและผูเก่ียวของของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ รวมท้ังกํากับติดตามการดําเนินงานและการรายงานผลในระบบอิเล็คทรอนิกส (Smart63) 

3.1) การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   
การติดตาม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีมีการกําหนดไวแลว เพ่ือนําขอมูลมา

ใชหรือประกอบในการตัดสินใจ แกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานใหบรรลุประสิทธิผลมากข้ึน ดังนั้น จุดเนนท่ีสําคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการตางๆ เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ การดําเนินงานของโครงการ ดังนั้นกลไกการติดตามจะเกิดข้ึนในขณะท่ีโครงการ
กําลังดําเนินงานตามแผนท่ีระบุไว 

การประเมินผล เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ และนําผลท่ีไดมา
ใชในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ การประเมินผลจะเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของโครงการ 
นับต้ังแตกอนตัดสินใจจัดทําโครงการ  ในระหวางดําเนินโครงการชวงระยะตางๆ และเม่ือโครงการได
ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว หรือประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ  ท้ังนี้ในบางมิติมีการนําผล
การประเมินมาใชในการประเมินความสําเร็จของโครงการเพ่ือดูวาโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตาม
ท่ีตั้งไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางท่ีเกิดข้ึน  

ความแตกตางและสวนท่ีซํ้าซอนกันของการติดตามและประเมินผล คือ การติดตาม (Monitoring) 
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวา ไดมีการดําเนินการในข้ันตอนตางๆ ของโครงการท่ีกําหนดได
อยางไร ขอมูลท่ีไดถูกนํามาใชประกอบเปนเครื่องมือ ควบคุม กํากับ การดําเนินงานในขณะปฏิบัติโครงการ
โดยตรง  ท้ังในดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) และดานผลผลิต (Output) 
ในขณะท่ีการประเมินผล (Evaluation) มีขอบขายกวางขวาง ข้ึนอยูวาจะประเมินในชวงเวลาหรือข้ันตอนใด
ของโครงการ เชน กอนเริ่มโครงการ, ขณะดําเนินโครงการซ่ึงอาจกําหนดเปนระยะเวลาตางๆ เชน ทุก 3 เดือน, 
ทุก 6 เดือน, ประเมินเม่ือโครงการดําเนินงานไประยะครึ่งโครงการ หรือประเมินผลเม่ือโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว เปนตน 

 



จากนิยาม ความหมาย และความแตกตางขางตน สรุปไดว าการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหรือการรายงานเพ่ือตรวจสอบวาการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไวหรือไม โดยการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง แลวจึงนํา
ขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหเพ่ือตัดสินคุณคาโดยการเทียบกับเกณฑ หรือเปาหมาย หรือมาตรฐานท่ีกําหนด และ
ประเมินวามีผลการดําเนินงานอยูในระดับใด เพ่ือนําผลท่ีไดมาตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงานนั้นๆวา
ประสบความสําเร็จหรือไม หรืออาจตองการปรับปรุง แกไข พัฒนาอยางไรประการใดบางในอนาคตเพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอไป 

3.2) แนวทางการติดตามประเมินผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
3.2.1) จัดทําแผนกํากับติดตามและประเมินผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือใหผูบริหารและ

เจาหนาท่ีใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม โดยวัดผลสําเร็จการดําเนินงานในแตละไตรมาส 
3.2.2) การบริหารแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และควบคุม กํากับงบประมาณดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (Smart 62) โดยจะเริมดําเนินการติดตามตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562 ซ่ึงกําหนดใหทุกหนวยงานท่ีไดรับการอนุมัติโครงการและงบประมาณตองลงขอมูลโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียดการ
ดําเนินงาน และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป (KB) ท่ีรับผิดชอบในระบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Smart 62) เพ่ือใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานไดแบบเรียลไทม (Real time) และวัดผล
ความสําเร็จของแตละโครงการตามแผนปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง แมนยํา 

3.2.3) การลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการและคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยอาศัยการบูรณาการหลายหนวยงานรวมกัน ซ่ึงมีทีมผูบริหาร 
ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารระดับหนวยงานสวนกลางตางๆท่ีเก่ียวของ รวมลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 / ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูล
ฐาน 5 แหง) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับเอาภารกิจจากสวนกลางลงไปปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
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17. กลุมงานคุมครองจริยธรรม นายณัฐวฒุิ พลอยสุข 021937000 ตอ 18826 champzajr10@gmail.com 
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