


๑ 
 

 

แผนปฏบัิติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ของสำนักสารนเิทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ส่วนท่ี ๑  บทสรุปผู้บรหิาร 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

ประกาศเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ระบุให้ส่วนราชการ 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี        

แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนอื่นๆที่เกี ่ยวข้อง สำนักสารนิเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้น เพื่อ

เป็นกรอบแนวทางการดำเนนิงานของหน่วยงานภายในสำนักสารนเิทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ใหส้อดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผล

ต่อระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของประชากรไทย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจทิัล การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง

ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม การต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) การสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่

ประชาชนในสังคม ทำใหเ้กดิสังคมแห่งการเรยีนรู ้ปลอดภัย และสรา้งสรรค์ขึ้น  

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักสารนิเทศในปีนี้ 

ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ให้มีความครอบคลุม เชื่อมโยง และบูรณาการการ

ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยวางกรอบแนวคิดที่นอกจากจะ

เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังใช้แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารมวลชนของประเทศ แนวทางที่ ๑ สรา้งความตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสาร

ที่สำคัญ ที่อยู่ในแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เชื่อมโยงกับแนวทาง

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ง
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ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ไดแ้ก ่๑.) ยุทธศาสตร์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงสาธารณสุข  ๒.) ยุทธศาสตร์พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และการ

ดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  ๓.) ยุทธศาสตร์สนับสนุนและพัฒนาระบบงานภาคีเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขในทุกภาคส่วน ทัง้ในประเทศและภูมภิาคอาเซยีน และ ๔.) ยุทธศาสตร์

การบรหิารจัดการองค์กรดา้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราขการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักสารนิเทศ  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ -: 
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วสิัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักดา้นสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพด ี

เป้าหมาย 

ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าที่มคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยนื 

พันธกิจ 

 พัฒนาและอภบิาลระบบสุขภาพ อย่างมสี่วนร่วม และยัง่ยนื 

ค่านิยม (Core value)    

        MOPH 

M    : Mastery เป็นนายตนเอง 

O    : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

P    : People center ใส่ใจประชาชน 

H    : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

แผนปฏบิัตริาชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบดว้ย 4 เรื่อง ดังนี้ -: 

1.  ดา้นส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุม้ครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)  

2.  ด้านบรกิารเป็นเลศิ (Service Excellence) 

3.  ดา้นบุคลากรเปน็เลศิ (People Excellence) 

4.  ดา้นบรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  308,310.3746  ล้านบาท 

 

ที่มา :   แผนปฏบัิตริาชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ , หน้า ๑ - ๒ 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
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วสิัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทศิทางกำกับดูแล ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

สู่การปฏบิัต ิเพื่อประชาชนสุขภาพด ี

เป้าหมาย 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารสุขภาพที่มคีุณภาพ ส่งเสรมิการมสีุขภาวะที่ด ี

พันธกิจ 

 พัฒนา ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายสูก่ารปฏบิัต ิตลอดจนจัดสรรทรัพยากร และบรหิารจัดการ     

เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายและเกดิผลสัมฤทธิต์ามภารกจิของกระทรวงสาธารณสุข 

ค่านิยม (Core value)    

        MOPH 

M    : Mastery เป็นนายตนเอง 

O    : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

P    : People center ใส่ใจประชาชน 

H    : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

แผนปฏบิัตริาชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบดว้ย 4 เรื่อง ดังนี้-: 

1.  ส่งเสรมิ ปอ้งกนั ควบคมุโรค ภัยสุขภาพ และคุม้ครองผู้บรโิภคดา้นสขุภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.  พัฒนาและส่งเสรมิการจัดระบบบรกิารสุขภาพทกุระดับใหม้คีุณภาพ 

3.  พัฒนาบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารที่เป็นเลศิ 

4.  พัฒนาการบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมธีรรมาภบิาล 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  115,997.4344  ล้านบาท 

ที่มา :   แผนปฏบัิติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ , หน้า ๑ - ๒ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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วสิัยทัศน์ 

เป็นองค์กรช้ันนำดา้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุข 

เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บบริการขอ้มูลข่าวสารสาธารณสุขและการประชาสัมพันธ์ที่มคีุณภาพ  

พันธกิจ 

  ๑.  พัฒนายุทธศาสตร์ดา้นประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

  ๒.  ผลติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรูด้้านสาธารณสุข 

  ๓.  พัฒนาและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของเครอืข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข  

  ๔.  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ค่านิยม (Core value)    

        MOPH 

M    : Mastery เป็นนายตนเอง 

O    : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

P    : People center ใส่ใจประชาชน 

H    : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 

 

สำนักสารนิเทศ (Bureau of Information) 
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วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  

        Learning Organization      :  องค์กรแห่งการเรียนรู้   

 Personal Mastery - มุ่งม่ันพัฒนาตนเองสู่เปา้หมายและความเป็นเลศิ  

 Mental Model      -  มรูีปแบบวธิกีารคดิที่เปดิกวา้ง สร้างสรรค์ และยอมรับในความคดิที่แตกต่าง

  

 Shared Vision       - สรา้งและร่วมกันขับเคลื่อนวสิัยทัศน์ขององค์กรใหเ้กดิเป็นรูปธรรม 

 Team Learning     - ทำงานและเรยีนรูร่้วมกันเป็นทีม 

System Thinking   - มคีวามคดิ ความเข้าใจเชิงระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักสารนิเทศ (Bureau of Information)_ตอ 
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ส่วนท่ี ๒ สาระสําคัญแผนปฏบิัตริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ของสำนักสารนิเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

๒.๑ ภาพรวม 

๒.๑.๑ วสิัยทัศน์ของส่วนราชการ 

เป็นองค์กรช้ันนำดา้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุข 

๒.๑.๒  พันธกิจของส่วนราชการ 

   ๑.  พัฒนายุทธศาสตร์ดา้นประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

   ๒.  ผลติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรูด้้านสาธารณสุข 

   ๓.  พัฒนาและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของเครอืข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข  

   ๔.  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 ๒.๑.๓  กลยุทธ์ของส่วนราชการ 

  ๑.  พัฒนาศักยภาพและขยายเครอืข่ายประชาสัมพันธ์ในการดำเนนิงานสาธารณสุข 

  ๒.  พัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรใหพ้รอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 

  ๓.  สรา้งระบบการบรหิารจัดการแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ 

  ๔.  พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA)    

  ๕.  รักษามาตรฐานการปฏบิัตงิานตามแนวทางคู่มือกระบวนงานประชาสัมพันธ์ขอ้มูล 

ข่าวสารสาธารณสุข 
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๒.๑.๔  โครงสร้างของส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. งานข่าวประชาสมัพันธ ์

๒. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์   

๓. งานคลงัขอ้มลูภาพ  

๔. งานโสตทัศนูปกรณ์  

๕. งานเฝ้าระวังและตอบโตข้่าวสาร 

๖. งานผลติสื่อประชาสัมพนัธ ์

๑. งานยุทธศาสตร์และประเมนิผล  

๒. งานประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์   

๓. งานพัฒนาองค์กร 

๔. งานเครือข่ายประชาสัมพันธ ์

๕. งานสารบรรณ/ธุรการ 

๑. งานประมวลขา่วสาร  

๒. งานวเิคราะห์ข่าว  

๓. งานคลงัขอ้มลูข่าวสาร 

๔. งานสื่อสารประชาสัมพันธ ์

๕. งานผลติสื่อประชาสัมพนัธ ์

๖. งานบริการขอ้มูลประชาสัมพันธ์ 

๑. งานบริหารทั่วไป 

๒. งานธุรการ/สารบรรณ 

/และยานพาหนะ 

๓. งานการเงนิ 

๔. งานพัสด ุ

๕. งานการเจา้หนา้ที ่

๖. งานเลขาผู้อำนวยการ 

๗. งานสนับสนุนการประชุม 
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รายละเอยีดโครงสร้างองค์กร 

สำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ประกอบด้วย  3  กลุ่มภารกจิ และ 1 ฝ่าย  คอื -: 

๑. กลุ่มภารกจิด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ 

๒. กลุ่มภารกจิด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

๓. กลุ่มภารกจิด้านวเิคราะห์และประมวลข่าวสาร 

๔. ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

รายละเอยีดดังนี้ -: 

 

กลุ่มภารกจิด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ 

 
 

ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ -: 

๑. งานยุทธศาสตร์และประเมินผล  

๒. งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์   

๓. งานพัฒนาองค์กร 

๔. งานเครอืข่ายประชาสัมพันธ ์

๕. งานสารบรรณ/ธุรการ 

๑. งานยุทธศาสตร์และประเมนิผล ประกอบดว้ยภารกจิ ๓ ดา้น ดังนี้ -: 

๑.๑ ดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์ 

๑.๒ ด้านแผนงานและงบประมาณ 

๑.๓ ด้านตดิตามและประเมินผล 

 

 



๑๐ 
 

 

๑.๑ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  ปฏบิัติหน้าที่ดังนี้ -:  

-  จัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแผนประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 

-  จัดทำโครงการ/กจิกรรมเพื่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

-  จัดทำและดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายเฉพาะกิจ/เร่งด่วน เช่น การประสานงาน 

การตดิตามเพื่อการดำเนนิงานดา้นข่าวและประชาสัมพันธ ์

-  ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ

ผู้บรหิารตามลำดับ 

๑.๒ ด้านแผนงานและงบประมาณ  ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -:  

-  จัดทำแผนคำของบประมาณประจำปขีองหน่วยงาน (งบดำเนนิงาน/งบลงทุน)  

-  จัดทำคำของบประมาณ (ขาขึ้น - ขาลง) ตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน เสนอต่อกอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติและ

จัดสรร 

-  จัดทำแผนปฏบิัตริาชการประจำปขีองหน่วยงาน 

-  จัดทำ/บูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในภาวะปกติและภาวะ

วกิฤตฉุกเฉนิ 

-  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาการปฏบิัตริาชการรายบุคคลของหน่วยงาน 

-  จัดทำแผนกำกับดูแลองค์การที่ด ี(OG) ของหน่วยงาน  

-  จัดทำแผนเพิ่มประสทิธภิาพของหน่วยงาน 

-  จัดทำแผนบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) ของหน่วยงาน 

-  จัดทำแผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิคุณธรรมระดับหน่วยงาน 

-  ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน/โครงการ ที่กลุ่มภารกจิ/ฝ่ายเสนอขึ้นมาเพื่อขอรับการ

จัดสรรเงนิงบประมาณประจำปี 

-  ให้คำปรกึษาหรอืแนะนำในการปฏบิัตงิานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

-  ปฏบิัตงิานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

๑.๓  ด้านตดิตามและประเมนิผล  ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -:  

-  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผน

งบประมาณรายเดอืน/รายไตรมาส  

-  ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนนิงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ 
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-  รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงานโครงการรายไตรมาส ในระบบติดตาม

และประเมนิผลแห่งชาติ : eMENSCR 

-  รายงานและลงระบบขอ้มูลเพื่อการบรหิารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (โปรแกรม SMS)  

-  ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนนิงานตามคำรับรองการปฏบิัตริาชการ 

-  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนงาน/

โครงการ 

-  ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่เจ้าหน้าที ่ระดับรองลงมา เกี ่ยวกับการรายงานผลการ

ดำเนนิงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ 

-  ศึกษา วิจัย สำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงาน 

-  ใหค้ำปรกึษาหรอืแนะนำในการปฏบิัตงิานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

-  ปฏบิัตงิานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

๒.  งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์  ปฏบิัตหิน้าที่ดังนี้ -: 

- จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

- ผลติและเผยแพร่กจิกรรมประชาสัมพันธ์ ทัง้ในภาวะปกตแิละวกิฤตฉุกเฉนิ 

- ผลติและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ทัง้สื่อหลัก และ สื่อ

อเิล็กทรอนกิส์ 

- จัดทำ/ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพมิพ์รูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร รายงาน คู่มือ 

ทำเนยีบ ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมพิเศษ (EVENT) ตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

กระทรวงสาธารณสุข ทัง้ภายในและนอกหน่วยงาน 

- จัดทำขอ้กำหนดคุณลักษณะพเิศษในการจัดซื้อจัดจา้ง (TOR) ของงานประชาสัมพันธ์ 

- จัดทำบทสัมภาษณ์ในรายการและคำปราศรัยของผู้บรหิารระดับสูง 

- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและของ

กระทรวงสาธารณสุข 
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- ให้ข้อเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการวางแผนงาน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งองค์กรอิสระ

ต่างๆ 

- ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และของ

กระทรวงสาธารณสุข 

- ใหค้ำปรกึษาแนะนำในการปฏบิัตงิานแก่เจา้หน้าที่ระดับรองลงมา 

- ปฏบิัตงิานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

๓.  งานพัฒนาองค์กร ปฏิบัตหินา้ที่ดังนี้ -: 

- ประสานงานและดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- จัดทำแนวปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล และคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคลของหน่วยงาน 

- จัดกิจกรรม/พิธีลงนามทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ตามกรอบ

การประเมนิผลตามคำรับรองการปฏบิัตริาชการประจำป ีในทุกระดับของหน่วยงาน 

- จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ

หน่วยงาน และ ของผู้บรหิารของหน่วยงาน 

- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส , 

รอบ ๖ , ๑๐ , ๑๒ เดอืน) ของหน่วยงาน และ ของผู้บรหิารของหน่วยงาน 

- ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำ

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการปฏบิัติราชการประจำป ีของทุกกลุ่มภารกิจ/ทุก

ฝ่าย ในหน่วยงาน 

- สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสำนักสารนิเทศ เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหาร

ผลการปฏบิัตริาชการ (PMS) ของหน่วยงาน 

- วเิคราะห์องค์กร และ จัดทำแผนพัฒนาองค์กร/แผนปรับปรุงกระบวนงาน 

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงานและ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- จัดทำคำช้ีแจงประกอบการขอจัดตัง้/ปรับโครงสร้างองค์กร 

- จัดทำคู่มอืการปฏิบัติงานระบบงานประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารสาธารณสุขของหน่วยงาน และ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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- ใหค้ำปรกึษาแนะนำในการปฏบิัตงิานแก่เจา้หน้าที่ระดับรองลงมา 

- ปฏบิัตงิานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

๔.  งานเครอืข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -: 

-   ขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขสู่

เครอืข่ายทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

-   จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ทัง้ส่วนกลางและ

ส่วนภูมภิาค 

-   จัดทำและทบทวนคำสั่งคณะทำงานเครอืข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ทัง้ส่วนกลาง

และส่วนภูมภิาค 

-   สร้างความสัมพันธ์อันดีและติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่าง

ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

-   ติดตาม ประเมินผล การจัดทำโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ 

-   จัดทำทะเบียน/ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมภิาค พรอ้มปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 

- ใหค้ำปรกึษาแนะนำในการปฏบิัตงิานแก่เจา้หน้าที่ระดับรองลงมา 

-   ปฏบิัตงิานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

๕.  งานสารบรรณ/งานธุรการ  ปฏบิัตหิน้าที่ดังนี้ -: 

- บริหารงานด้านเอกสารราชการของหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ) 

ประกอบด้วย การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือในระบบ  ออกเลขที่หนังสือ ร่างและพิมพ์หนังสือ

ราชการ  พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  จัดลำดับความเร่งด่วนและขั้นความลับหนังสือ  จัดแฟ้มเสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชา จำแนกหนังสอืเข้าในกลุ่มภารกจิ ทำสำเนาหนังสอื ทำบันทกึเสนอ  ตรวจทาน

หนังสอื และจัดทำรูปเล่มเอกสาร  

- แจง้เวยีนหนังสอืราชการ คำสั่ง ประกาศ ในหน่วยงานและผู้เกี่ยวขอ้งรับทราบเพื่อถอืปฏบิัต ิ

- ตรวจสอบหนังสอืเขา้และหนังสอืออกของหน่วยงาน 

- ร่าง/พิมพ์หนังสอืขออนุมัตเิดนิทางไปราชการ และขอใช้รถยนต์ราชการใหห้น่วยงาน 

- ร่าง/พมิพ์หนังสอืราชการประเภทต่างๆ ของหน่วยงาน 

- ทำเรื่องเบกิวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน 

- ตดิต่อ ประสานงาน ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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- เตรยีมการจัดการประชุม บันทกึ และจัดทำรายงานการประชุม ของหน่วยงาน 

- อำนวยความสะดวกในการประชุมของหน่วยงาน อาท ิการตอ้นรับผู้เข้าประชุม การเลี้ยงรับรอง 

การลงทะเบยีน และการแจกเอกสารประกอบการประชุม 

- จัดทำทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลบุคลากร บันทึก และแก้ไขข้อมูลบุคลากรของกลุ่มภารกิจด้าน

ยุทธศาสตร์และอำนวยการ ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

- จัดระบบเอกสารของกลุ่มภารกจิดา้นยุทธศาสตร์และอำนวยการ  

 

กลุ่มภารกจิด้านข่าวและส่ือมวชนสัมพันธ ์

 

ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ -: 

๑. งานข่าวประชาสัมพันธ์  

๒.  งานสื่อมวลชนสัมพันธ์  

 ๓.  งานคลังขอ้มูลภาพ  

 ๔.  งานโสตทัศนูปกรณ์  

 ๕.  งานเฝ้าระวังและตอบโตข้่าวสาร 

๖.  งานผลติสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

๑.  งานข่าวประชาสัมพันธ์  ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- วิเคราะห์ วางแผน พัฒนากลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร บริการ วิชาการ 

วจัิย ดา้นการแพทย์และสาธารณสุข เผยแพร่สื่อมวลชนในรูปของข่าว บทความ การแถลงข่าว 

การใหส้ัมภาษณ ์

- ติดตามทำข่าวเผยแพร่ก ิจกรรมของผู ้บริหารระดับสูงรายวัน ทั ้งในกระทรวง/ กทม./ 

ต่างจังหวัด 

- จัดทำข่าวเผยแพร่เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามฤดูกาลและกิจกรรมเนื ่องในวันสำคัญทาง

สาธารณสุขระดับโลกและระดับประเทศ 
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- เสนอแนะผู้บริหารเชิงนโยบายกรณีที่มีผลกระทบกับสุขภาพประชาชน ภาพลักษณ์กระทรวง

สาธารณสุข และจัดทำข่าวเผยแพร่นโยบาย มาตรการแก้ไขของกระทรวงสาธารณสุข และ

หน่วยบริการเพื่อสรา้งความม่ันใจและลดความตื่นตระหนกของประชาชน 

- ตดิตามประเมนิผลงานที่ไดรั้บการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ทัง้วทิยุ โทรทัศน์ หนังสอืพมิพ์ และ

หนังสอืพมิพ์ออนไลน์  

2.  งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- จัดทำขอ้มูล ทำเนยีบสื่อมวลชนทุกแขนง รวบรวมวันสำคัญที่เกี่ยวขอ้งกับสื่อมวลชน 

- ขออนุมัติงบประมาณในการจัดหากระเช้าของขวัญหรือของที่ระลึกมอบแก่สื่อมวลชนในวาระ

สำคัญ อาท ิวันปใีหม่ วันครบรอบก่อตัง้องค์กร เป็นตน้ 

- ประสานและอำนวยความสะดวกในวาระที่เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรมของกระทรวง

สาธารณสุข 

- ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดกจิกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในวาระสำคัญพเิศษต่าง ๆ เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจที่ดตี่อกัน 

- เชิญผู้บรหิาร หรอืเป็นตัวเทนของกระทรวงสาธารณสุขไปร่วมกจิกรรมที่สื่อมวลชนจัดขึ้น 

- สำรวจความพงึพอใจของสื่อมวลชนประจำกระทรวงสาธารณสุข 

๓.  งานคลังข้อมูลภาพ ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- จัดระบบคลังขอ้มูลภาพนิ่งและวดีทีัศน์กจิกรรมผู้บริหารระดับสูง 

- จัดทำคู่มอืขัน้ตอนการจัดเก็บและคน้หาคลังภาพ 

- บันทึกภาพกิจกรรมของผู้บริหาร นักวิชาการในโครงการต่าง ๆ และกิจกรรมด้านการแพทย์

และสาธารณสุขในภาวะวกิฤตฉุกเฉนิ เพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพนิ่งและวดีทีัศน์ 

- รวบรวมภาพกิจกรรมผู้บริหารจัดทำเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลภาพนิ่ง

และวดีทีัศน์ 

- ใหบ้ริการคน้หาและคัดลอกภาพกิจกรรมแก่ผู้รับบรกิาร 

๔. งานโสตทัศนูปกรณ์ ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- วางแผนจัดระบบบรกิารการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และโสตทัศนวัสดุ 

- ใหบ้รกิารสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาท ิงานบันทกึภาพนิ่ง บันทกึวดีทีัศน์ เครื่องเสยีง 

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการบันทกึภาพใหพ้ร้อมใช้งาน 
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- จัดเก็บไฟล์รูปภาพ จัดทำทะเบยีน ตัดต่อ เก็บรักษา ให้บรกิารสำเนาแก่หน่วยงานต่าง ๆ และ

สื่อมวลชน 

- จัดเก็บและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ จัดทำทะเบยีน/ ตรวจสอบ/ ซ่อมแซม 

๕.  งานเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวสาร  ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- เฝ้าระวัง วเิคราะห์ขอ้มูลการรอ้งเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกับกระทรวงสาธารณสุข จากสื่อมวลชน ทัง้

วทิยุ หนังสอืพมิพ์ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อวางแผนดำเนนิการช้ีแจง สรา้งความเขา้ใจ

ประชาชนในรูปแบบข่าวเผยแพร่สื่อมวลชนและหนังสอืราชการ 

- ตดิตามกระแสข่าวจากสื่อมวลชน เพื่อพิจารณาดำเนนิการอย่างเหมาะสมและทันต่อ

สถานการณ์ 

๖.  งานผลติสื่อประชาสัมพันธ์  ปฏบิัติงานเกี่ยวกับ -: 

- ออกแบบ ผลติและเผยแพร่สื่อใหม่ เกี่ยวกับภารกิจของผู้บรหิารระดับสูง อาทิ Key Message , 

One Page , ภาพกจิกรรมของผู้บรหิารระดับสูง 

- ผลติคลปิประชาสัมพันธ์ภารกจิของผู้บริหารระดับสูงและผลงานเด่นของเขตสุขภาพ และ

เผยแพร่ทางช่องทางสื่อใหม่ของหน่วยงาน 

 

 

กลุ่มภารกจิด้านวเิคราะห์และประมวลข่าวสาร 

 

ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ -: 

๑. งานประมวลข่าวสาร  

๒.  งานวเิคราะห์ข่าว 

๓.  งานคลังขอ้มูลข่าวสาร 

๔.  งานสื่อสารประชาสัมพันธ ์

๕.  งานผลติสื่อประชาสัมพันธ์ 

๖.  งานบรกิารขอ้มูลประชาสัมพันธ์ 

 



๑๗ 
 

 

๑.  งานประมวลข่าวสาร ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพ

อนามัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

- การจัดทำรายงานสรุปข่าวสาธารณสุขประจำวันส่งให้ผู้บริหารระดับสูง โฆษกกระทรวง โฆษก

หน่วยงาน และเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งดา้นประชาสัมพันธ์ทุกวัน 

- การเป็นเลขานุการคณะทำงานด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข และ

ดำเนินการจัดประชุมทุกสัปดาห์ เพื ่อวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม ผลกระทบ และ

ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดทำรายงานการประชุม เสนอคณะที่ปรึกษาและ

คณะทำงานดา้นข่าวและประชาสัมพันธ ์

- การติดตามเฝ้าระวังข่าวที่มีผลกระทบด้านลบต่อกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอผู้บริหาร/

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และประสานการดำเนนิการเพื่อตอบโตด้า้นข่าวและประชาสัมพันธ์ 

๒.  งานวเิคราะห์ข่าว ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยที่เผยแพร่

ผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

- การจัดทำรายงานเชิงสถิติ ทิศทางแนวโน้มของข่าวสาร และข้อเสนอแนะด้านประชาสัมพันธ์ 

รายเดอืน/ราย 6 เดือน/รายปี 

- การตดิตามวเิคราะห์ประเด็นสำคัญ (Hot Issue) จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

ดา้นข่าวและประชาสัมพันธ์ เสนอผู้บรหิารระดับสูง 

๓.  งานคลังข้อมูลข่าวสาร ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- การจัดทำระบบคลังขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกับกระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 

- การคัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย  

ตามเนื้อหา ผลกระทบ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และจัดเก็บในระบบ 

๔.  งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- การจัดทำและบรหิารจัดการเว็บไซต์สำนักสารนเิทศ (pr.moph.go.th) 

- การจัดทำและบรหิารจัดการช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักสารนิเทศและ

กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย เฟซบุ๊กสำนักสารนิเทศ (www.facebook.com/iprg) เฟ

ซบุ๊กเพจกระทรวงสาธารณสุข (www.facebook.com/fanmoph) เฟซบุ๊กเพจค่านิยมกระทรวง

สาธารณสุข (www.facebook.com/ILOVEMOPH) ทวิตเตอร์กระทรวงสาธารณสุข (@pr_moph) 
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อินสตาแกรมกระทรวงสาธารณสุข (healthmoph) YouTube (Club Health Chan'nel) และ 

TikTok กระทรวงสาธารณสุข (healthmoph) 

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักสารนิเทศและ

กระทรวงสาธารณสุข รวมถงึไลน์กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และสื่อสมัยใหม่อื่นๆ 

- การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสาธารณสุขผ่านระบบจอประชาสัมพันธ์และเสยีงตามสาย 

- การจัดทำจุลสารรายเดอืน @MOPH ในรูปแบบหนังสอือเิล็กทรอนกิส์ (E-book) 

- การจัดกจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดา้นสาธารณสุข 

- การจัดนทิรรศการในวาระสำคัญทางสาธารณสุข 

- การจัดทำคำกล่าว, สุนทรพจน์, โอวาท, สารจากผู้บรหิาร ฯลฯ 

- การเป็นพธิกีร/พธิกีรร่วม ในงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 

๕.  งานผลติสื่อประชาสัมพันธ์ ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- การออกแบบและผลติสื่อประชาสัมพันธ์ อาท ิโปสเตอร์, แบนเนอร์, โลโก,้ ปา้ย ฯลฯ 

- การออกแบบสื่อใหม่ อาท ิInfographic, Key message ผู้บรหิารระดับสูง, Cover page facebook 

ฯลฯ 

- การผลติคลปิประชาสัมพันธ์ขอ้มูลความรูด้า้นสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 

- การผลิตวีดีทัศน์นำเสนอด้านต่าง ๆ อาทิ แนะนำหน่วยงาน, ผลงานวิชาการ, รางวัลด้าน

สาธารณสุข, เชิญชวนร่วมกจิกรรมดา้นสาธารณสุข ฯลฯ 

๖.  งานบรกิารข้อมูลประชาสัมพันธ์ ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ -: 

- การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์กลาง กระทรวงสาธารณสุข หมายเลข           

0 2590 1000 

- การให้บริการติดต่อ-สอบถาม อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

- การให้คำแนะนำ/ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องแก่ผู้ติดต่อราชการทั้งมาติดต่อด้วยตนเองและ

ทางโทรศัพท ์

- การใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารผ่านกล่องขอ้ความเฟซบุ๊ค เพจกระทรวงสาธารณสุข 

- การจัดเก็บขอ้มูล/สถติกิารใหบ้รกิารรายเดอืน/รายปี 
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ฝ่ายบรหิารท่ัวไป 

ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ -: 

๑. งานบรหิารทั่วไป  

๒. งานธุรการ/สารบรรณ/และยานพาหนะ 

๓. งานการเงิน 

๔. งานพัสดุ 

๕. งานการเจ้าหนา้ที่ 

๖. งานเลขาผู้อำนวยการ 

๗. งานสนับสนุนการประชุม 

1.  งานบรหิารท่ัวไป   ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -:  

- ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในความ

รับผิดชอบ 

- บริหารจัดการในการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ

ถูกตอ้งตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. … 

- สนับสนุนการบรหิารงานในทุกกลุ่มภารกิจฯ ใหม้คีวามคล่องตัว รวดเร็ว ครบถว้น และถูกต้อง

ตามกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ 

- ประสานงานเกี ่ยวกับการบริหารงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน 

- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะประกอบการ

ตัดสนิใจแก่ผู้บรหิาร 

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆตามที่ได้รับการแต่งตั ้ง และได้รับมอบหมายจาก

ผู้อำนวยการ 

- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพงานในงานบริหารทั่วไปให้บรรลุผล

สัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

- ใหค้ำปรกึษาแนะนำในการปฏบิัตงิานแก่เจา้หน้าที่ระดับรองลงมา 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 
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2.  งานธุรการ/สารบรรณ/และยานพาหนะ  ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -: 

- บริหารงานด้านเอกสารราชการ ประกอบด้วย  การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การออกเลขที่หนังสือ การร่างหนังสือ การพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์

แบบฟอร์มต่างๆ การจัดลำดับความเร่งด่วนและขั้นความลับหนังสือ การจัดแฟ้มเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชา การจำแนกหนังสือเข้าในแต่ละกลุ่มภารกิจ การทำสำเนาหนังสือ การทำบันทึก

เสนอ การตรวจทานหนังสอื การจัดทำรูปเล่มเอกสาร และการทำลายหนังสอืของหน่วยงาน 

- แจง้เวยีนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวขอ้งรับทราบเพื่อถอืปฏบิัต ิ

- จัดเก็บเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติ และระบบหนังสือราชการของหน่วยงานตามระบบงาน

สารบรรณ 

- จัดการดูแลสำนักงาน ประกอบดว้ย การจัดรูปแบบสำนักงานให้มปีระสทิธภิาพ การจัดให้มีสิ่ง

อำนวยความสะดวกทางกายภาพในสำนักงาน (รวมทั้งการบำรุงรักษา) การจัดให้มีเครื่องมือ

ตดิต่อสื่อสารที่พรอ้มใช้งานและการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ 

- จัดระบบการขอใช้รถยนต์ราชการของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงาน  

- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จัดทำประวัติ จดทะเบียน ต่อทะเบียน การโอน

รถยนต์ และรวบรวมสถติกิารใช้นำ้มัน 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

3.  งานการเงิน  ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -: 

- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปขีองหน่วยงาน  

- จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 

เพื่อดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง 

การถอนเงนิ และการโอนเงนิของหน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

- จัดทำทะเบยีนคุมเงนิทดรองราชการของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

- จัดทำรายงานสถานการณ์เงนิทดรองราชการประจำเดอืนของหน่วยงาน 

- ดูแลการรับ-เบิกจ่ายเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจำวันของหน่วยงานให้เป็นไปตาม

ระเบยีบ 

- จัดทำทะเบยีนคุมลูกหนี้เงนิยมืและทะเบียนคุมเช็คของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

- จัดทำรายงานเบ ิกจ่ายเง ินงบประมาณ ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกวันที่ ๕ ของเดอืนถัดไป 
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- จัดทำรายงานผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน รอบ  

๖ , ๑๒ เดอืน 

- จัดทำรายงานการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงประจำเดือนส่ง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ทุกวันที่ ๕ ของเดอืนถัดไป 

- ควบคุม ดูแล และกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ของ

หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

- เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงนิไว ้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลาย

เอกสารตามระเบยีบ 

- ร่างหนังสอืโตต้อบ เกี่ยวกับการเงนิและงบประมาณของหน่วยงาน 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

๔.  งานพัสดุ ปฏบิัตหิน้าที่ดังนี้ -: 

- จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปขีองหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดนิสิ่งก่อสรา้ง) และปรับแผนตามที่

ไดรั้บมอบหมาย 

- ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ... 

- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหาร 

พร้อมส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดนิภูมภิาค (จังหวัดนนทบุร)ี 

- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ทั้งงบดำเนินงานและงบ

ลงทุน) รอบ ๓ , ๖ , ๙ , ๑๒ เดือน เสนอผู้บริหาร พร้อมส่งรายงานต่อศูนย์ปฏบิัตกิารต่อตา้น

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (จังหวัดนนทบุรี) 

ตามระยะเวลาที่กำหนด 

- จัดทำบัญชีวัสดุและออกหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 

- ตรวจสอบ เก็บรักษาใบสำคัญ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยงาน 

- ตดิต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเรื่องของพัสดุครุภัณฑ์ 

- ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ก่อนเสนอผู้บรหิารลงนาม 

- ดูแลทรัพย์สนิของทางราชการ การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายพัสด ุ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและได้รับมอบหมาย 
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5.  งานการเจ้าหน้าที่  ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -: 

- บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน 

การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง

ข้าราชการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการ การควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ 

ควบคุมการลา การออกหนังสอืรับรองบุคคล การขอลาออก การเกษยีณอายุราชการ(บำเหน็จ

บำนาญ) และถงึแก่กรรม  

- ส่งเสริม และดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม/

ประชุม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน การศึกษาต่อ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างเหมาบรกิาร สทิธสิวสัดกิารต่าง ๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน 

- รับผิดชอบและดำเนินงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : 

PMS) ของหน่วยงาน 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 

System : PMS) ของหน่วยงาน รอบ ๖ , ๑๒ เดอืน 

- สอบสวน สอบวนิัย และส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน 

- จัดทำทะเบยีนประวัตฐิานข้อมูลบุคลากร บันทกึ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และให้บรกิารขอ้มูล

สารสนเทศของบุคลากรในหน่วยงาน 

- จัดทำบัตรประจำตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบรกิาร 

- เสนอขอเครื่องราชอสิรยิาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

- ควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบยีบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ดา้นการเจ้าหน้าที่ 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและได้รับมอบหมาย 

6.  งานเลขาผู้อำนวยการ ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -: 

- ตรวจสอบหนังสอืเขา้และหนังสอืออกของผู้อำนวยการ 

- เขยีนจดหมายโตต้อบและพมิพ์งานที่สำคัญต่าง ๆ ของผู้อำนวยการ 

- จัดตารางการนัดหมายให้ผู้อำนวยการ และเตอืนการนัดหมายล่วงหนา้ 

- ตดิต่อ ประสานงานทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานของผู้อำนวยการ 

- จัดการและดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญของผู้อำนวยการ 

- ดูแลตอ้นรับผู้ที่มาตดิต่อและจัดการนัดหมายใหผู้้อำนวยการ 

- จัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมของผู้อำนวยการ 

- เก็บรักษาเอกสารของผู้อำนวยการใหเ้ป็นระเบยีบ สะดวกต่อการสบืคน้ 
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- เสนอหนังสอืต่อผู้อำนวยการและส่งหนังสอืที่สั่งการแลว้ไปยังกลุ่มภารกจิต่าง ๆ 

- เตรยีมการเดนิทางและขออนุมัตเิดนิทางไปราชการใหผู้้อำนวยการ 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและได้รับมอบหมาย 

๗.  งานสนับสนุนการประชุม ปฏบิัตหินา้ที่ดังนี้ -: 

- เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมชุดต่างๆ ของหน่วยงาน 

- เตรียมการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน (จัดเตรียมเอกสาร ใบลงทะเบียน ระเบียบวาระ

การประชุม หนังสอืเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม) 

- อำนวยความสะดวกในการประชุม เช่น การเลี้ยงรับรอง การตอ้นรับแก่ผู้เขา้ประชุม 

- บันทึกการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม 

- แจง้มตทิี่ประชุมตดิตามเรื่องตามมตทิี่ประชุม 

- จัดส่งรายงานการประชุม 
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๒.๑.๕  อัตรากำลังของส่วนราชการ 

(ตาม จ.๑๘ จำนวน ๒๓ อัตรา) 

 

ลำดับ ชื่อตำแหน่งสายงาน ระดับตำแหน่ง 

 

ประเภท 

ตำแหน่ง 

จำนวนตำแหน่ง 

(vy9ik) 

๑ นักประชาสัมพันธ์ เช่ียวชาญ วชิาการ 1 

 นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพเิศษ วชิาการ 2 

 นักวชิาการเผยแพร่ ชำนาญการพเิศษ วชิาการ ๑ 

๒ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ วชิาการ ๕ 

 นักวชิาการเผยแพร่ ชำนาญการ วชิาการ ๒  

 นักประชาสัมพันธ์ ปฏบิัตกิาร วชิาการ ๑ 

๓ นักวชิาการเผยแพร่ ปฏบิัตกิาร วชิาการ ๗ (รอบรรจุใหม่ 1) 

๔ เจา้พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ชำนาญงาน ทั่วไป ๑  

๕ เจา้พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ปฏบิัตงิาน ทั่วไป ๒  

๖ เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี ชำนาญงาน ทั่วไป ๑ (รอโอน/ยา้ย 1) 

รวม ๒๓ 

 
 

* ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ * 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

 

๒.๑.๖  แผนที่ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

 

 

๒.๑.๗  กรอบการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัตริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 

 

๒.๒   แผนปฏบัิติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ตามงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรจำนวน  ๕,๖๘๙,๘๐๐ บาท (ไม่รวมรายจ่ายข้ันต่ำ/ผูกพัน) 

๒.๒.๑ แผนงานพัฒนาเครอืข่ายประชาสมัพันธ์กระทรวงสาธารณสุข 

๑) เป้าหมาย  - เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพและมีคุณภาพ  

ในการดำเนนิงานดา้นประชาสัมพันธส์าธารณสุข 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

 

ตัวชี้วัด หน่วย 

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

๑) จำนวนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในเขต

สุขภาพที ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม

โครงการที่กำหนด 

-    โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย       

นักประชาส ัมพ ันธ ์  ( เขตส ุขภาพ) 

กระทรวงสาธารณส ุข ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

-    โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) กระทรวง

สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คน 

 

 

(คน) 

 

 

 

(คน) 

 

 

 

 

๒๗๐ 

 

 

 

๘๐ 

๒) ร ้อยละของระด ับความพ ึ งพอใจของ

ผู้เขา้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

นักประชาสัมพันธ์ ฯ 

 

รอ้ยละ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๕ 

 



๒๘ 
 

 

 

๓)  แนวทางการพัฒนา 

๑. สร้างเครือข่ายและพัฒนากำลังคนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ

เขม้แข็งและร่วมมอืในการดำเนนิงานสาธารณสุข 

๒. ประสานความร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข  

๓. พัฒนาระบบและกลไกการสื ่อสารประชาสัมพันธ์ของกระทรงสาธารณสุขทั ้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการเพิ่มช่องทางและพัฒนากระบวนการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้สื่อประเภท

ต่างๆ ที่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ นำเสนอผลงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน     

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเขตสุขภาพ 
 

๔)  แผนงาน/โครงการ ท่ีสําคัญ  

แผนงานพัฒนาเครอืข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ ์ (เขตสุขภาพ) กระทรวง

สาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564  (งบดำเนนิงาน ๘๗๐,๐๐๐ บาท) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข ่ายนักประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) กระทรวง

สาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564  (งบดำเนนิงาน ๘๗๐,๐๐๐ บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

 

๒.๒.๒ แผนงานพัฒนาองค์การ 

๑) เป้าหมาย  -  เป็นองค์การที่มขีดีสมรรถนะสูง 

 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 

๓)  แนวทางการพัฒนา 

๑.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์การใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ PMQA 

๒.  ขับเคลื่อนการแปลงยุทธศาสตร์ระดับองค์กรสู่ตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

๓.  พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหาร 

ผลการปฏบิัตริาชการของขา้ราชการและการประเมนิผลการปฏบิัติงานของพนักงาน 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วย 

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

๑) ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบ ัติ

ราชการ (Performance Management System : 

PMS)  ของหน ่ วยงาน ในส ั งก ั ดสำน ั ก ง าน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ระดับ ๕ 

๒) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจา้งประจำปงีบประมาณของหน่วยงาน 

 

ระดับ ๕ 

๓) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ภาพรวมของหน่วยงาน 

 

รอ้ยละ 

 

๑๐๐ 



๓๐ 
 

 

 

๓)  แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 

๔.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้  

ความสามารถ  มีทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน 

๕.  พัฒนาระบบขอ้มูลบุคลากรของหน่วยงานมีประสทิธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

๖.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการงบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพ 

๗. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบฯ 

๘.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ

ปฏบิัตงิาน 

๙.  พัฒนาระบบจัดการความรู้และระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บุคลากรและเครือข่าย

สามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๑๐. ปรับปรุงโครงสรา้งของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

 

๔)   แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

แผนงานพัฒนาองค์การ 

๑.   โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักสารนเิทศ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ (งบดำเนินงาน 2,608,900 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

 

 

๒.๒.๓  แผนงานพัฒนางานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

๑)  เป้าหมาย      - ๑.  ผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีไดรั้บและเขา้ถงึขอ้มูล 

ข่าวสารสาธารณสุข 

    ๒.  ผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีมคีวามพงึพอใจต่อบรกิาร 

ขอ้มูลข่าวสารสาธารณสุขและการประชาสัมพันธ์ 

 

๒)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด หน่วย 

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของข่าวที่ผลิตได้รับการเผยแพร่ผ่าน

สื ่อ 4 ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ว ิทยุ 

โทรทัศน์ และหนังสอืพมิพ์ออนไลน์ 

รอ้ยละ 

 

ไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 19 

2) รอ้ยละของระดับความพึงพอใจของสื่อมวลชน

ประจำกระทรวงสาธารณสุข และสายสังคม

ต่อบรกิารของฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ ์

รอ้ยละ ไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ ๗๕ 

3) จำนวนครั ้งการจัดประชุมคณะทำงานด้าน

ข่าวและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข 

ครัง้ ๕๒ 

4) จำนวนรายงานสรุปข่าวประจำวัน ช้ิน ๒๔๒ 

5) จำนวนรายงานสรุปวเิคราะห์ข่าวประจำเดอืน ช้ิน ๑๒ 

6) จำนวนรายงานสรุปวเิคราะห์ข่าวประจำป ี ช้ิน ๑ 

7) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบและผลติ ช้ิน ๑๒ 

8) จำนวนคลิปวีดิทัศน์ที่ผลิตเกี่ยวกับนโยบาย/

ความรูเ้รื่องสุขภาพ 

เรื่อง ๑๒ 



๓๒ 
 

 

 

๒)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

๑.  พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมภิาค ใหม้คีุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

๒.  พัฒนาสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข      

ใหม้ปีระสทิธภิาพ อย่างต่อเนื่อง 

๓.  ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุข 

๔.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ  

ที่ถูกตอ้งแก่ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย 

๕.  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้คีวามทันสมัยและพรอ้มต่อการใช้งาน 

๖.  ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุข 

๗.  พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุขที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว และทั่วถงึ 

๘.  พัฒนาและส่งเสรมิงานวจัิย องค์ความรู ้และนวัตกรรม ดา้นการประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวงสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

 

ตัวชี้วัด หน่วย 

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

9) จำนวนครั ้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ความรู้

ดา้นสุขภาพ 

ครัง้ ๑๒ 

10) จำนวนครั้งการจัดนิทรรศการวันสำคัญทาง

สาธารณสุข 

ครัง้ ๒ 



๓๓ 
 

 

 

๔)   แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

แผนงานพัฒนางานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

๑. โครงการเผยแพร่ข่าวสารนโยบายและองค์ความรู ้ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564  (งบดำเนนิงาน ๗๐๐,๐๐๐ บาท) 

๒. โครงการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กระทรวง

สาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนนิงาน  550,000 บาท) 

๓. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2564   (งบดำเนนิงาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

ภายใต้แผนปฏบัิติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของสำนักสารนเิทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แผนงาน  : ท่ี 1 

แผนงานพัฒนาเครอืข่ายประชา 

-สัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

( เขตส ุขภาพ) กระทรวง

ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

กิจกรรม  : 

๑. แต่งตัง้คณะทำงาน 

๒. จัดประชุมคณะทำงาน  

๓. ประสานงานหน่วยงาน/

ผู้เกี่ยวขอ้ง 

๔. จัดอบรม (๓วัน ๒คนื) ในกลุ่ม 

เป ้าหมาย คือ ผู ้ปฏิบ ัต ิงาน

ประชาสัมพันธ์ และ/หรือผู ้  

ร ั บผ ิ ดชอบงานส ุ ขศ ึ กษา

ประชาสัมพันธใ์นเขตสขุภาพ  ๑

3 เขต จากสำน ักงานเขต

สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข

จ ั งหว ัด โรงพยาบาลศ ูนย์  

โ ร ง พ ย า บ า ล ท ั ่ ว ไ ป  แ ล ะ

โรงพยาบาลในสังกัดกรมการ

แ พ ท ย ์  แ ล ะ ก ร ม อ น า มั ย 

ประกอบด้วยก ิจกรรมการ

๑. เพื ่อพัฒนาองค์

ความร ู ้และท ักษะ

ด ้ า น ก า ร ป ร ะ ช า 

สัมพันธ์ของเครือข่าย

ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ในเขตสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่องในยุคดจิทิัล 

๒.เพื ่อสร้างความ

เข ้มแข็งและความ

เป็นเอกภาพ ในการ

ด ำ เ น ิ น ง า น ด ้ า น

ประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวงสาธารณสุข 

๓.เพ ื ่อข ับเคล ื ่ อน

งานประชา สัมพันธ์

ตามนโยบายและ

ย ุ ทธศาสตร ์ ข อ ง

กระทรวงสาธารณสุข 

และพ ัฒนาระบบ

การสื ่อสารประชา 

ส ั ม พ ั น ธ ์ ภ า ย ใ น

องค์กรให้เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกัน 

๑ .  จ ำ น ว น

เคร ื อข ่ า ยนั ก

ประชาสัมพันธ์

ในเขตสุขภาพที่

ไดรั้บการพัฒนา

ศ ั กยภาพตาม

โครงการที่กำหนด 

2. ร้อยละของ

ระดับความ   

พงึพอใจของ

ผู้เขา้ร่วม

โครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2๗0 

 

 

 

 

 

 

๗๕ 

 

210 

 

 

 

 

 

 

- 

210 

 

 

 

 

 

 

๘๐.๗๓ 

240 

 

 

 

 

 

 

๘๖.๖๐ 

 

๑ ต.ค. ๖3  

-  

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ค่าสมนาคุณสำหรับวทิยากรภาครัฐ  

    (๖๐๐ บ. x 4 ชม. x 2 คน) = 4,800 บาท 

2. ค่าสมนาคุณสำหรับวทิยากรภาคเอกชน 

    เชี่ยวชาญพเิศษ 

    (3,0๐๐ บ. x 7 ชม. x 2 คน) = 42,00 บาท 

3. ค่าสมนาคุณสำหรับวทิยากรภาคเอกชน 

    (๑,๒๐๐ บ. x 3 ชม. x 8 คน) = 28,8๐๐ บาท 

    (๑,๒๐๐ บ. x 6 ชม. x 7 คน) = 50,4๐๐ บาท      

    (๑,๒๐๐บ.x 10 ชม. x 3 คน) = 36,0๐๐ บาท 

4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นผู้เขา้รับการ 

    อบรม (๗๐๐ บ. x ๒ วัน x 252 คน)  

    = 352,8๐๐  บาท 

5. ค่าอาหารกลางวันผู้เขา้รับการอบรม  

    (400 บ. x ๑ วัน x 252 คน)  

    = 100,8๐๐ บาท 

6. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 

    คณะทำงานและวทิยากร  

    (๗๐๐ บ. x ๒ วัน x 18 คน) = 25,2๐๐ บาท 

7. ค่าอาหารกลางวันคณะทำงานและวทิยากร 

    (400 บ. x ๑ วัน x 18 คน) = 7,2๐๐ บาท 

8. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มผู้เขา้อบรม  

    (50 บ. x ๒ มื้อ x ๓ วัน x 252 คน) 

    = 75,6๐๐ บาท 

กลุ่ม

ภารกจิดา้น

ยุทธศาสตร์

และ

อำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ .  พ ั ฒ น า

ศักยภาพ และ

ขยายเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์

ในการดำเนินงาน

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓
๕

 



๓๖ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

บรรยาย การอภิปราย และ

กิจกรรมกลุ ่ม โดยมีเน ื ้อหา 

ดังนี้ -:      

- การขับเคลื ่อนงานประชา 

สัมพันธ์ ปี ๒๕๖4 ตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี 

ดา้นสาธารณสุข 

- ค่านยิมกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH) สู่ความสขุของการ

ทำงาน 

- เทคนคิและการใชเ้คร่ืองมอื

การประชาสัมพันธ ์

- เทคนคิการผลติและเผยแพร่

สื่อดจิทิัล 

- การประชาสัมพันธ์ยุคดจิทิัล

ผ่านสื่อสมัยใหม่ 

- เทคนคิการเขยีนข่าวเพื่องาน

ประชาสัมพันธ์ยุคดจิทิัล 

- กจิกรรมกลุม่สัมพันธ์ 

“ความสำคญัของการสื่อสาร

ในการทำงานร่วมกัน” 

- จ ัดน ิทรรศการนำ เสนอ

ผลงานเด่น/นวัตกรรมเด่น 

ด้านการประชาสัมพันธ์ของ

เขตสุขภาพ 

๔ . เ ป ็ น เ วท ี แ ล ก 

เปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน 

นว ั ตกรรม และ

เทคโนโลย ี ใหม่  ๆ

ด ้ านการส ื ่ อสาร

ประชาสัมพันธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มคณะทำงานและ 

    วทิยากร(50 บ. x ๒ มื้อ x ๓ วัน x 18 คน)  

    = 5,4๐๐ บาท 

10. ค่าที่พกัคณะทำงาน  

     (๙๐๐บ. x ๓ วัน x ๑5 คน) = 40,5๐๐ บาท 

๑1. ค่าพาหนะคณะทำงาน  

      (5๐๐ บ. x ๑5 คน) = 7,5๐๐ บาท 

๑2. ค่ากระเปา๋เอกสาร  

      (300 บ. x 252 คน) = 75,6๐๐ บาท 

๑3. ค่าเชา่เหมารถตู ้ 

     (2,5๐๐ บ. x 4 วัน x ๑ คัน) =10,0๐๐ บาท 

14. ค่าจา้งทำใบประกาศ  

      (25 บาท x 252 คน) = 6,300 บาท 

15. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ค่าถา่ยเอกสาร) 

      = 1,100 บาท 

 

      รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น = 870,00๐ บาท 

(แปดแสนเจด็หม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓
๖ 



๓๗ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๕.  ประเมนิผลความพงึพอใจต่อ

โครงการฯ 

6. การจัดทำทำเนียบเครือข่าย

นักประชาสัมพันธ์กระทรวง

สาธารณสุข 

7. สร ุปผล รวบรวม จ ัดทำ

เอกสารสรุปผลการดำเนิน

โครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร

ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓
๗

 



๓๘ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แผนงาน  : ท่ี 2 

แผนงานพัฒนาเครอืข่าย

ประชาสัมพันธ์กระทรวง

สาธารณสุข 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

(ส ่ วนกลาง)  กระทรวง

สาธาร ณส ุ ข  ป ร ะจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม  : 

1. ขออนมุติโครงการฯ 

2 . เ ต ร ี ย ม ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม 

ประสานงานด ้ านต ่ า งๆ

เตรียมสถานที่ เอกสารการ

ประชุม และเชญิวทิยากร 

3 .  ท ำ ห น ั ง ส ื อ ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม

โครงการฯ และรวบรวม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการฯ 

4 .  ด ำ เ น ิ น ก า รจ ั ด ป ร ะ ชุ ม

ปฏิบัติการ (2 วัน 1 คืน) 

ป ร ะ ก อบ ด ้ ว ยก ิ จกรรม 

อภ ิปราย ก ิจกรรมกลุ่ม

ระดมสมอง และกิจกรรม

๑. เพื่อให้เครอืข่าย

ประชาสัมพันธ์

ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุขใน

ร ะ ด ั บ ก ร ม 

( ส ่ ว น ก ล า ง )

ไ ด ้ ร ั บ พ ัฒนา

ส ม ร ร ถ น ะ 

ทัศนะคติ และ

สร้างความรัก

ค ว า ม ผ ู ก พั น  

อ ันด ี ระหว ่าง

องค์กร 

2.เพื่อสร้างความ

เ ข ้ ม แ ข ็ ง แ ล ะ

ค ว า ม เ ป็ น

เอกภาพในการ

ดำเน ินงานด ้า

ประชาสัมพันธ์

ของกระทรวง

สาธารณสุข 

3. เพ ื ่อเป ็นเวที

แ ห ่ ง ก า ร

แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น 

๑. จำนวน

เครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์

(ส่วนกลาง) 

กระทรวง

สาธารณสุข   

ที่ไดรั้บการ

พัฒนาศักยภาพ

ตามโครงการ ฯ 

2. ร้อยละของ

ระดับความ  

พงึพอใจของ

ผู้เขา้ร่วม

โครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
๗๕ 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

๘0 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘๐.๗๓ 

๘0 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘๗.๓๐ 

 

๑ ต.ค. ๖3  

-  

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค่าสมนาคุณสำหรับวทิยากรภาคเอกชน  

   (1,200บ. x 10 ชม. x 5 คน) = 60,0๐๐บาท 

2. ค่าสมนาคุณสำหรับวทิยากรภาครัฐเชี่ยวชาญ 

    พเิศษ 

   (3,000บ. x 3 ชม. x 2 คน) = 18,0๐๐บาท 

3. ค่าสมนาคุณสำหรับวทิยากรภาครัฐ  

    (600 บ. x 3 ชม. x 1 คน) = 1,8๐๐ บาท 

    (600 บ. x 9 ชม. x 1 คน) = 5,4๐๐ บาท 

    (600 บ. x 7 ชม. x 1 คน) = 4,2๐๐ บาท 

4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นผู้เขา้ร่วม 

    ประชุม (700 บ. x 2 วัน x 65 คน) 

    = 45,500 บาท 

5. ค่าอาหารกลางวันผู้เขา้ร่วมประชมุ        

    (400 บ. x 1 วัน x 65 คน) = 26,000บาท 

6. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นคณะทำงาน 

    และวทิยากร   

    (700 บ. x 1 วัน x 15 คน) =10,500บาท 

7. ค่าอาหารกลางวันคณะทำงานและวทิยากร 

     (400 บ. x 1 วัน x 15 คน) = 6,000 บาท 

8. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มผู้เขา้ประชุม   

    (50 บ. x 4 มื้อ x 65 คน) = 13,000 บาท 

9. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มคณะทำงานและ 

    วทิยากร (50 บ.x 4 มื้อ x 15 คน) 

     = 3,000 บาท 

กลุ่มภารกจิ 

ดา้นยุทธศาสตร์ 

และอำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

1.พัฒนา

ศักยภาพและ

ขยายเครือข่าย

ประชาสมัพันธ ์ 

ในการดำเนนิ 

งานสาธารณสุข 
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๘

 



๓๙ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลุ่มฝึกทักษะตามฐานการ

เรียนรู้ ในกลุ่มเปา้หมาย คอื 

ผู ้ร ับผิดชอบด้านงานข่าว 

และ /หร ื อ  ง านส ื ่ อสา ร

ประชาสัมพันธ์ จากกรมทุก

กรม และหน่วยงานในกำกบั

ของกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหนา้งานและผู้ปฏบิตัิงาน

ด้านข่าวประชาสัมพันธ์ของ

ก ร ม ท ุ ก ก ร ม  ใ น ส ั ง กั ด

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

หัวหน้างานและผู้ปฏบตังิาน

ด้านงานข่าวประชาสัมพันธ์

ของสำน ักงานร ัฐมนตร ี  

หัวหนา้งานและผู้ปฏบิตัิงาน

ด้านข่าวประชาสัมพันธ์ของ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉ ิน

แห่งชาติ ผู ้รับผิดชอบด้าน

ง า น ข ่ า ว แ ล ะ ง า น

ประชาสัมพันธ์ของสำนัก

สารนเิทศ จำนวน 80 คน  

โดยมเีนื้อหา ดังนี้ -: 

เ ร ี ยน รู้  แ ล ะ

ขับเคลื ่อนงาน

ประชาสัมพันธ์

ของกระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ค่าที่พกัของผู้เขา้ร่วมประชุม  

     (หอ้งพักเดี่ยว 1,450 บ. x 5 หอ้ง x 1 คนื)  

       = 7,250 บาท 

     (หอ้งพักคู่ 1,800 บ. x 30 หอ้ง x 1 คนื) 

      = 54,000 บาท 

11. ค่าที่พักคณะทำงานและวทิยากร 

     (หอ้งพักเดี่ยว 1,450 บ. x 1 หอ้ง x 1 คนื)  

      = 1,450 บาท 

      (หอ้งพักคู่ 1,800 บ. x 7 หอ้ง x 1 คนื)  

      = 12,600 บาท 

12. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน 

       (80 บ. x 14 คน x 1 วัน) = 1,120 บาท 

       (160 บ. x 14 คน x 1 วัน)= 2,240บาท 

13. ค่าพาหนะคณะทำงาน  

       (500 บ. x 14 คน) = 7,000 บาท 

14. ค่ากระเปา๋เอกสาร  

       (300 บ.x65 คน) = 19,500 บาท 

15. ค่าเชา่เหมารถบัสปรับอากาศ  

       (17,000 บ. x 2 วัน x 2 คัน)  

       = 68,000 บาท 

16. ค่าเช่าเหมารถตู ้ 

      (2,500 บ. x 2 วัน x 1 คัน)  

     = 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓
๙

 



๔๐ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

- การทำงานร่วมกันและ

ยอมรับในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

- กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การ

ปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

- ความสำคัญของการสื่อสาร

ในการทำงานร่วมกัน 

- พลังทีมงาน ความเสียสละ

เพื่อเปา้หมายส่วนรวม 

- การพัฒนาทมี ทำงานเป็น

ทมี ความสามัคค ี 

- การทำงานเพื ่อองค์กร  

รักองค์กร 

- สื่อสารภาครัฐอย่างไร..ให้

ไดใ้จประชาชน 

5. จ ัดทำทำเน ียบเคร ือข ่าย                

นักประชาสัมพันธ์กระทรวง

สาธารณสุข (ส่วนกลาง) 

6. ประเมินผลผู้เข้าร่วม โดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ภายหลังการประชุม เพื่อวัด

ความพึงพอใจท ี ่ม ีต ่อการ

บริหารจัดการโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ค่าจา้งทำใบประกาศ  

       (80 บ. x 65 คน) = 5,200 บาท 

18. ค่านำ้มันเชื้อเพลงิรถตู ้ 

       (2,000 บ. x 1 คัน) = 2,000 บาท 

19. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง = 1,240 บาท 

 

รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น = 380,000 บาท 

(สามแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔
๐ 



๔๑ 
 

 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แผนงาน  : ท่ี 3 

   แผนงานพัฒนาองค์การ 

๓.โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน

ร ะ บ บ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร

ประชาสัมพันธ์ สำนัก

สารน ิ เทศ  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรม  : 

1. ด ู แ ล บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร

ค ่ า ต อ บ แ ท น ก า ร

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น น อก เวลา

ราชการของบ ุคลากรใน

หน่วยงาน 

2. ดำ เน ิ นการจ ้ า ง เหมา

บริการบุคคลภายนอกเพื่อ

สน ับสน ุนบ ุคลากรให ้มี

อัตรากำลังเพยีงพอต่อการ

ปฏบิัตงิาน 

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามระเบ ียบพ ัสดุและ

เบ ิ กจ ่ า ยค ่ าตอบแทน

คณะกรรมการด้านพัสดุ

๑ .  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ก า ร

บร ิหารจ ัดการ

ด ้านทร ัพยากร

ของหน ่ วยงาน

เป ็น ไปอย ่างมี

ร ะ บ บ แ ล ะ

ประสทิธภิาพ 

๒. เพื ่อสนับสนุน

และอำนวยความ

ส ะ ด วก ใน การ

ดำเน ินงานของ

หน่วยงาน 

 

๑.  ร ้ อยละของ

อัตราการเบกิจ่าย

งบประมาณใน

ภ า พ ร ว ม ข อ ง

หน่วยงาน 

2. ระด ับความ 

ส ำ เ ร ็ จ ใ น ก า ร

จัดทำแผนปฏิบัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ

ของหน่วยงาน 

๓ .  ระด ั บความ 

สำเร็จการบริหารผล

การปฏิบัติราชการ 

( Performance 

Management 

System : PMS)ของ 

ห น ่ ว ย ง า น ใ น

สังก ัดสำนักงาน

ปล ั ดกระทรว ง

สาธารณสุข 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๕.๖๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

- 

๙๗.๑๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

๙๙.๑๓ 

 

 

 

 

๔.๘๖ 

 

 

 

 

 

๕ 

๑ ต.ค. ๖3  

-  

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 

๑. ค่าปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  

๑.๑ งานบรหิารท่ัวไป 

- วันธรรมดา (๑คน x ๒๐๐บาท x ๑๒๐วัน)   

   = ๒๔,๐๐๐ บาท 

- วันหยุดราชการ (๑คน x ๔๒๐บาท x๔๘วัน)  

   = ๒๐,๑๖๐ บาท 

๑.๒ กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และ 

       อำนวยการ 

- วันธรรมดา (๑ คน x ๒๐๐บาท x ๑๒๐วัน)   

    = ๒๔,๐๐๐ บาท 

- วันหยุดราชการ (๑คน x ๔๒๐บาท x๔๘วัน)    

   = ๒๐,๑๖๐ บาท 

1.3 กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวล 

       ข่าวสาร 

- วันธรรมดา (3 คน x ๒๐๐บาท x ๑๒๐วัน)  

   = ๗๒,๐๐๐ บาท 

- วันหยุดราชการ(๑คน x ๔๒๐บาท x ๔๘วัน)  

   = ๒๐,๑๖๐ บาท 

1.4 กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชน 

      สัมพันธ์ 

- วันธรรมดา (3 คน x ๒๐๐บาท x ๑๒๐วัน)  

    = ๗๒,๐๐๐ บาท 

- วันหยุดราชการ(๓คน x ๔๒๐บาท x ๔๘วัน)  

    = ๖๐,๔๘๐ บาท 

ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

๓. สร้างระบบ 

การบริหาร 

จัดการแบบมุ่ง 

เนน้ผลสัมฤทธิ ์

๔.พัฒนาองค์ 

การตามเกณฑ์ 

การพัฒนา 

คุณภาพการ 

บริหารจ ัดการ

ภาครัฐ(PMQA) 

๔
๑

 



๔๒ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

เพ ื ่อสนับสนุนงานประชา 

สัมพันธ์ของหน่วยงาน 

๔ .  บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า รแ ล ะ

สนับสนุนการจัดประชุม

บุคลากรของหน่วยงาน  

๕. สนับสนุนการจัดประชุม

อื่นๆ ภายนอกหน่วยงาน 

๖. จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน

และดูแลการเบิกจ่ายให้

เพยีงพอต่อความตอ้งการ

และบร ิหารจ ัดการให้

เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้

๗. ดูแล สำรวจ จัดหา รักษา 

ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์

ของหน่วยงานให้มีสภาพ

พร้อมใชง้าน 

๘.บริหารจัดการงบประมาณ

ของหน่วยงานให้ม ีการ

เบกิจ่ายตามแผนที่วางไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น ๓๑๒,๙๖๐ บาท 

๒. ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ 

- คณะกรรมการกำหนด TOR_ประธาน  

  (1 คน x 1,500 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 4,500 บาท 

- คณะกรรมการกำหนด TOR_กรรมการ  

   (2 คน x 1,200 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 7,200 บาท 

- คณะกรรมการราคากลาง_ประธาน 

   (1 คน x 1,500 บาท x 2 คร้ัง)  

    = 3,000 บาท 

- คณะกรรมการราคากลาง_กรรมการ 

   (4 คน x 1,200 บาท x 2 คร้ัง)            

   = 9,600 บาท 

- คณะกรรมการพจิารณาผล_ประธาน 

   (1 คน x 1,500 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 4,500 บาท 

- คณะกรรมการพจิารณาผล_กรรมการ 

   (4 คน x 1,200 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 14,400 บาท 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ_ประธาน  

   (1 คน x 1,500 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 4,500 บาท 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ_กรรมการ  

   (4 คน x 1,200 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 14,400 บาท 

๔
๒

 



๔๓ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

 

- คณะกรรมการควบคุมงาน _ประธาน  

   (1 คน x 1,500 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 4,500 บาท 

- คณะกรรมการควบคุมงาน_กรรมการ  

   (1 คน x 1,200 บาท x 3 คร้ัง)  

   = 3,600 บาท 

รวมท้ังสิ้น 70,200 บาท 

 

๒. ค่าจ้างเหมาบรกิาร  

๒.๑ ค่าจ้างเหมาบรกิาร(บุคลากร)    

       จำนวน 13 คน   ดังนี้ -: 

- ปฏบิัตงิานดา้นประชาสมัพันธ์เชี่ยวชาญ  

 (๔๐,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๒๔๐,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานดา้นประชาสมัพันธ์  

 (๒๐,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๑๒๐,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานประชาสัมพันธ์  

   (๑6,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน) =๙6,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานดา้นประชาสมัพันธ์  

  (๑๖,๐๐๐ บาท x ๑ เดอืน) = ๑๖,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานดา้นประชาสมัพันธ์  

  (๑๕,๐๐๐ บาท x 6 เดอืน) =90,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานดา้นประชาสมัพันธ์  

  (๑5,๐๐๐ บาท x 4 เดอืน)=60,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานดา้นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์    

   (๑๖,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๙๖,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานดา้นผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบาย 

๔
๓

 



๔๔ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

   และแผน  (๑๖,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)  

    = ๙๖,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานดา้นพัสดุ  

   (๑๕,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๙๐,๐๐๐บาท 

- ปฏบิัตงิานพนักงานทั่วไป  

   (๑๑,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๖๖,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานนักจดัการงานทั่วไป  

(๑๗,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๑๐๒,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานพนักงานขบัรถ  

  (๑๔,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๘๔,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานผู้ช่วยนักวชิาการโสตทัศนศกึษา 

(๑๗,๐๐๐ บาท x ๖ เดอืน)=๑๐๒,๐๐๐ บาท 

- ปฏบิัตงิานนักวชิาการโสตทัศนศกึษา  

 (๑5,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน)= ๖๐,๐๐๐ บาท 

รวมท้ังสิ้น ๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท 

 

2.2 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ 

- ค่าบริการลา้งแอร์ (8,000 บาท x 1คร้ัง) 

= 8,000 บาท 

-ค่าจา้งเหมาอื่นๆ 232,853 บาท  

รวมท้ังสิ้น 240,853 บาท 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชมุ 

3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม

สำนักสารนเิทศ  

๔
๔

 



๔๕ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ประชมุสำนกั

สารนเิทศ (35 บาท x 39 คน x 6 คร้ัง)  

   = 5,600 บาท 

- ค่าอาหารกลางวันประชุมสำนกัสารนเิทศ  

   (120 บาท x 39 คน x 3 คร้ัง)  

   = 14,040 บาท 

3.2 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เครื่องดื่มประชุมทีมโฆษก 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่  

   (35 บาท x 40 คน x 4 คร้ัง)  

   = 5,600 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน  

   (120 บาท x 40 คน x 4 คร้ัง) 

   = 19,200 บาท 

3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัด

ประชุมอื่น ๆ  

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่  

   (35 บาท  x 39 คน x 3 คร้ัง)  

   = 4,095 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน  

   (120 บาท x 30 คน x 5 คร้ัง) 

   = 18,000 บาท 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

     (3 คน x 10,000) = 30,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 99,125 บาท 

๔
๕

 



๔๖ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

5. ค่าซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 

    (10,000 x 6 เดอืน) = 60,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 60,000 บาท 

 

6. ค่าวัสดุ 

6.๑ วัสดุสำนักงาน 

- ค่าวัสดสุำนักงานทั่วไป  

  (26,000 บาท x 2 คร้ัง) = 52,000 บาท 

- ค่ากระดาษ A๔  

   (90 บาท x 180 รีม) = 16.200 บาท 

- ค่าจา้งทำตรายาง  

   (2,000 x 1 คร้ัง) = 2,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 70,200 บาท 

6.2 วัสดุงานบ้านงานครัว 

- ค่านำ้ดืม่  

  (3,225 บาท x 6 เดอืน) = 19,350 บาท 

- ถุงขยะ (70 บาท x 24 กก.) = 1,680 

รวมท้ังสิ้น 21,030 บาท 

6.3 วัสดุคอมพวิเตอร ์

-  ค่าหมกึเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  

รวมท้ังสิ้น 150,000 บาท 

6.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่

- ถ่าน AA  

  (20 บาท x 1,200 กอ้น) = 24,000บาท 

รวมท้ังสิ้น 24,000 บาท 

๔
๖ 



๔๗ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

6.5 วัสดุอื่นๆ 

- ค่าวัสดุอื่น = 106,584 บาท 

รวมท้ังสิ้น 106,584 บาท 

 

7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพเิศษ 

- ค่าวัสดุเชื้อเพลงิ 

   (3,000 บาท x 6 เดอืน) = 18,000บาท 

- ค่าผ่านทางพเิศษ  

   (100 บาท x 2 เที่ยว x 60 คร้ัง) 

   = 12,000 บาท 

- ค่าใชจ้า่ยเดนิทางอื่น ๆ  

   (250 บาท x 4 คน x 30 คร้ัง)  

   = 30,000 บาท  

รวมท้ังสิ้น 60,000 บาท 

 

8. ค่าวัสดุหนังสอืพมิพ์ 

-  ค่าหนังสอืพมิพ์ไทยรัฐ  

(66 ฉบับ x 10บาท x 6 เดอืน) = 606 บาท 

- ค่าหนังสอืพมิพเ์ดลนิวิส์  

(66 ฉบับ x 10บาท x 6 เดอืน) = 606 บาท 

- ค่าหนังสอืพมิพม์ตชิน 

(66 ฉบับ x 10บาท x 6 เดอืน) = 606 บาท 

- ค่าหนังสอืพมิพก์รุงเพทพธุรกจิ 

(66 ฉบับ x 20บาท x 6 เดอืน)=1,212 บาท 

- ค่าหนังสอืพมิพ์ไทยโพสต ์

(66 ฉบับ x 30บาท x 6 เดอืน)  

๔
๗

 



๔๘ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

    =  1,818 บาท 

รวมท้ังสิ้น 4,848 บาท 

 

9. ค่าสาธารณูปโภค 

9.1 ค่าโทรศัพท์ 

- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  

   (4 เคร่ือง x 1,000 บาท x 6 เดอืน)  

   = 24,000 บาท 

- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  

   (1 เคร่ือง x 2,000 บาท x 6 เดอืน)  

   = 12,000 บาท 

9.2 ค่าไปรษณีย ์

- ค่าไปรษณีย์  

   (500 บาท x 6 เดอืน) = 3,000 บาท 

9.3 ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 

- ค่าบริการสง่ขอ้ความ 

  (5,350 บาท x 6 เดอืน) = 32,100 บาท 

รวมท้ังสิ้น 71,100 บาท 
 

รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น = 2,608,900 บาท 

(สองล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

๔
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๔๙ 
 

 

 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แผนงาน  : ท่ี ๓ 

แผนงานพัฒนางานประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

โครงการ  : 

๔. โครงการเผยแพร่ข่าวสาร 

นโยบาย และองค์ความรู้

ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

กิจกรรม  : 

1.ผลิตและเผยแพร่ข่าวตาม

นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสุข นวัตกรรมการแพทย์

และสาธารณสุข ข่าวเชิงรุก ข่าว

ในภาวะวิกฤต ผ่านสื ่อมวลชน

ห ล ั ก  (Traditional Media) ท า ง 

ไลน์กลุ ่มสื ่อมวลชน จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร และสื่อ

ใหม่ (New Media) ทางเว็บไซต์/

เฟสบุ ๊คกระทรวงสาธารณสุข 

เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล เว็บไซต์

กรมประชาสัมพันธ์ แอปพลเิคชัน 

GNews  

2. จัดทำและบริหารจัดการ

เฟสบุ๊ค แฟนเพจ “เหย่ียวข่าวสธ” 

๑.เพื ่อเผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง

กระทรวงสาธารณสุข 

ท ั ้งข ่าวเช ิงร ุก ข ่าวใน

ภาวะปกต ิและว ิกฤต

ฉุกเฉิน ผ่านสื่อมวลชน

ทุกแขนงและสื่อใหม่  

2.เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

และสร้างความเข้าใจที่

ถ ูกต ้องแก ่ประชาชน

กรณีการร้องเรียนผ่าน

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ 

รายการโทรทัศน์ หรือ

ผ่านสื่อใหม ่

3.เพื่อสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดกีับสื่อมวลชน 

 

1. ร้อยละ 19 ของ

ข่าวที่ผลิตได้รับการ

เผยแพร ่ ผ ่ านส ื่ อ     

4 ประเภท ได ้แก่  

หนังสือพิมพ์ วิทยุ 

โทรทัศน์ และหนังสอื 

พมิพ์ออนไลน์ 

2. ร้อยละของความ

พ ึ งพอ ใจของส ื่ อ 

ม ว ล ช น ป ร ะ จ ำ

กระทรวงสาธารณสุข 

และสายส ั งคมต่อ

บริการของฝ่ายข่าว

และสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 
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1. ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการต่างจังหวัด

เพื่อทำข่าว  

1.1 เดนิทางโดยรถยนต์ 12 ครั้ง  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง(240 บาท x 3 คน x 12 คร้ัง)     

  = 8,640 บาท 

  - ค่าที่พกั (800 บาท x 3 คน x 12 คร้ัง)  

    = 28,800 บาท 

- ค่าพาหนะรับจา้ง 

  (500บาทx 3 คน x 12คร้ัง)     

  = 18,000 บาท 

  - ค่านำ้มนัเชื้อเพลงิ(1,500 บาท x 12 คร้ัง) 

   = 18,000 บาท 

1.2 เดนิทางโดยเครื่องบนิ 12 ครั้ง     

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 คน x 12คร้ัง) 

   = 8,640 บาท 

- ค่าที่พกั (800 บาท x 3 คน x 12 คร้ัง)        

   = 28,800 บาท 

- ค่าพาหนะรับจา้ง  

   (500บาทx 3 คน x 12 คร้ัง)  

   = 18,000 บาท 

- ค่าเคร่ืองบนิ  

   (4,400 บาท x 3 คน x 12 คร้ัง) 

กลุ่ม

ภารกจิดา้น

ข่าวและ

สื่อมวลชน

สัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. รักษา 

มาตรฐานการ

ปฏบิัต ิงานตาม 

แนวทางคู่มอื 

กระบวนงาน

ประชาสัมพันธ ์

ขอ้มูลข่าวสาร

สาธารณสุข 
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๕๐ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

3. ผลิตและเผยแพร่ภาพ

ข่าวกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจ

ของผู ้บริหารระดับสูงผ่านทาง 

เว ็บไซต ์ / เฟสบุ ๊ค “กระทรวง

สาธารณสุข” ,  เฟสบุ๊ค “เหยี่ยว

ข่าวสธ”, ไลน์กลุ่มสื่อมวลชน 

4. ติดตามทำข่าว บันทึก

ภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน์ การปฏิบัติ

ภารกิจผู ้บริหารระดับสูงทั ้งใน

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

ต่างจังหวัด  

5.จ ัดการแถลงข ่าว /จั ด

กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อ (Meet 

the Press) /ก า ร ให ้ ส ั มภาษณ์

ผู้บริหารระดับสูงแก่สื่อมวลชนที่

สนใจ ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ

ฉุกเฉนิ 

6. จ ัดกิจกรรมสื ่อมวลชน

สัญจร(Press Tour) พาสื่อมวลชน 

ลงพื้นที่ ทำข่าวการดำเนินงาน

ต า ม น โ ย บ า ย ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข การพัฒนาระบบ

บริการ และการแก ้ไขป ัญหา

สาธารณสขุในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   = 158,400  บาท 

 

2. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว                 

- อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม   

   (มื้อละ 35 บาท x 60 คน x 10 คร้ัง)       

    =  21,000  บาท 

- อาหารกลางวัน  

   (มื้อละ 120 บาท x 60 คน x 5 คร้ัง)      

   = 36,000 บาท 

- ค่าจา้งจัดนทิรรศการและกจิกรรมต่าง ๆ       

   =  1,720  บาท 

 

  3. ค่าใช้จ่ายในการนำสื่อมวลชนเดนิทาง

ไปทำข่าวในพื้นท่ีต่างจังหวัด   

  ๓.1 เดนิทางโดยรถยนต์ 2 ครั้ง  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 30 คน x 2 คร้ัง 

   =  14,400  บาท 

- ค่าที่พกั  800 บาท x 30 คน x 2 คร้ัง               

  =  48,000  บาท  

- ค่าพาหนะรับจา้ง  

  500 บาท x 30 คน x 2 คร้ัง     

  =  30,000  บาท  

- ค่าเช่ารถยนต์  

  4,000 บาท x 3 คัน x 2 คร้ัง 
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๕๑ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

7. ผลิต/เผยแพร่สื ่ออินโฟ

กราฟิกให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่

ประชาชน, Key message ข อง

ผ ู ้บร ิหารระด ับส ูง / One page 

ก ิ จ ก รรม ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  บ ร ิ ก าร

การแพทย์ ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 

ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข และสื่อใหม่ (New 

Media) ทาง เว ็บไซต ์ /  เฟสบุ๊ค 

“ ก ระ ท รว ง ส า ธ า รณส ุ ข ”  ,  

เฟสบุ๊ค “เหย่ียวข่าวสธ” 
8. ผลิตและเผยแพร่คลิป

วดิทีัศน์ กจิกรรมภารกิจผู้บริหาร 

งานบริการ งานวิชาการ และ

ผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์

และสาธารณสุข เผยแพร่ทางสื่อ

ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ , youtube 

mophchannel แ ล ะ ส ื ่ อ ใ ห ม่  

(New Media) เฟสบ ุ ๊ค “เหย ี ่ ยว

ข่าวสธ” 
9. จัดทำอักษรวิ ่งการให้

ความรู ้ในการดูแลสุขภาพ การ

จัดกิจกรรมสำคัญส่งเผยแพร่

ทางสถาน ีโทรทัศน์ 

 

  =  24,000  บาท 

 

  ๓.2 เดนิทางโดยเครื่องบนิ 2 ครั้ง       

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 20 คน x 2 คร้ัง 

   =  9,600  บาท 

- ค่าที่พกั  800 บาท x 20 คน x 2 คร้ัง       

   =  32,000  บาท 

- ค่าพาหนะรับจา้ง  

   500 บาท x  20 คน x 2 คร้ัง 

   =  20,000  บาท 

- ค่าเคร่ืองบนิ 

   4,400 บาท x  20 คน x 2 คร้ัง 

   =  176,000  บาท 

 

รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น = 700,000 บาท 

(เจ็ดแสนบาทถ้วน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕
๑

 



๕๒ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

10.จัดทำปฏิท ินข ่าวแจ้ง

เชิญสื่อมวลชนด้วยข้อความสั้น 

ไลน์กลุ่มสื่อมวลชน เพื่อร่วมทำ

ข่าวกิจกรรมรายวันของผู้บริหาร

ระดับสูง 

11.จัดทำหนังสือราชการ

ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงคอลัมนิสต์

ของหนังส ือพ ิมพ ์รายว ันฉบับ

ภาษา ไทย กรณีมีข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 

12. จัดทำข่าวชี้แจงกรณีที่

มีข่าวลบ ข่าวที่มีผลกระทบต่อ

ส ุขภาพประชาชน หร ือหน ่วย

บ ร ิ ก า ร ใ น ส ั ง ก ั ด ก ร ะ ท รว ง

สาธารณสุข 

13. ช ี ้ แ จ ง ป ระ เ ด ็ นข่ า ว

ส ำ ค ั ญ ท ี ่ ม ี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

ส ำ น ั ก ง า น ป ล ั ด  ก ร ะ ท ร ว ง

ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ต า ม ท ี ่ ไ ด ้ รั บ

ม อบ ห ม า ยจ า ก  IA / IR Chat 

สำนักโฆษกสำนักเลขาธ ิการ

นายกรัฐมนตรี เพื ่อสร้างความ

เข ้าใจท ี ่ถ ูกต ้องแก ่ประชาชน

ภายในเวลา 24 ชั ่วโมง พร้อม

จัดทำข่าวแจกเผยแพร่สื่อมวลชน 

จัดการแถลงข่าว และ FB Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕
๒

 



๕๓ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

14.จัดทำคลังภาพกิจกรรม 

การปฏ ิบ ัต ิภารก ิจผ ู ้บร ิหาร

ระดับสูง และบริการสำเนาภาพ

แก่หน่วยงานต่าง ๆ  

15. จัดทำคลังภาพวิดีทัศน์

การปฏ ิบ ัต ิภารก ิจผ ู ้บร ิหาร

ระดับสูง และบริการสำเนาภาพ

แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

16.ติดตามการเผยแพร่ขา่ว

เสนอผ ู ้บร ิหารระด ับส ูง ทาง

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์

รายวัน  

17. ตดิตามประเมนิผลการ

เผยแพร่ข่าว และความพึงพอใจ

ส ื ่ อมวลชนประจำกระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕
๓

 



๕๔ 
 

 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แผนงาน  : ท่ี ๓ 

แผนงานพัฒนางานประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

โครงการ  : 

๕ . โ ค ร ง ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

สถานการณ์ข ่าวเพ ื ่อการ

ส ื ่ อสารประชาส ัมพ ันธ์  

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

กิจกรรม  : 

๑.ตรวจสอบข่าวจากระบบส่ง

ข ่าวออนไลน์ และสื ่อสังคม

ต ่างๆ เพ ื ่อค ัดเล ือกข ่าวท ี่

เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บ ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข สุขภาพอนามัย

ของประชาชน รวมทั ้งเร ื ่อง

ร้องเรียนจากประชาชนเสนอผุ้

บริหารและคณะทำงานด้าน

ข ่ า ว แ ล ะ ป ระ ช า ส ั ม พ ั น ธ์  

กระทรวงสาธารณสุขทุกวันทำ

การ และจัดทำรายงานสรุป

ข่าวประจำวันและประจำเดอืน 

๑.เพื่อรวบรวม ประมวล 

วเิคราะห์ ข่าวที่เกี่ยวขอ้ง

กับกระทรวงสาธารณสุข 

ข่าวด้านสุขภาพอนามัย

ของประชาชน นำเสนอ

คณะทำงานดา้นข่าวและ

ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์  

กระทรวงสาธารณสุข 

ให ้ ข ้ อค ิด เห ็น ในการ

ดำเนินการด้านข่าวและ

ประชาสัมพันธ์ 

๒. เพื่อเฝ้าระวังข่าวที่มี

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ของกระทรวงสาธารณสุข 

นำเสนอผู ้บร ิหารและ

ผู ้ เก ี ่ยวข ้อง พิจารณา

แ ก ้ ไ ข / ต อ บ โ ต ้ ด ้ า น

ข่าวสาร 

๓. เพื ่อรวบรวมความ

คิดเห็นของประชาชนที่

สะท้อนผ่านสื่อมวลชน 

นำเสนอผู ้บริหาร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

๑.จำนวนรายงาน

สรุปข่าวประจำวัน 

๒.จำนวนรายงาน

สรุปวิเคราะห์ข ่าว

ประจำเดอืน 

๓.จำนวนรายงาน

สรุปวิเคราะห์ข ่าว

ประจำป ี

๔.จำนวนครั ้งของ

ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม

คณะทำงานดา้นข่าว

และประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ประจำสัปดาห ์
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244 

๑ ต.ค. ๖3  

-  

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ค่าจา้งสบืคน้และสง่ข่าวผ่านระบบ

คอมพวิเตอร์ออนไลน์  

๓๗,๔๕๐ บาท x ๑๒ เดอืน  

= ๔๔๙,๔๐๐ บาท 

๒. ค่าบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบนหนา้ 

Website  ๕,๓๕๐ บาท x ๑๒ เดอืน 

   =  ๖๔,๒๐๐ บาท 

๓. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม สำหรับผู้

เขา้ประชุมคณะทำงานดา้นข่าวและ

ประชาสัมพันธ ์

20 คน x ๓๕ บาท x ๕๒ สัปดาห์   

= 36,4๐๐ บาท 

 

รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น = 550,000 บาท 

(ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม

ภารกจิดา้น 

วเิคราะห ์

และ 

ประมวล

ข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. รักษามาตรฐาน 

การปฏ ิบ ัต ิ ง าน 

ตามแนวทางคู่มือ 

ก ร ะ บ ว น ง า น

ประชาสัมพันธ์ 

ข ้อม ูลข ่ าวสาร

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕
๔

 



๕๕ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒.จัดประชุมคณะทำงานดา้นข่าว

และประชาสัมพันธ์ กระทรวง

สาธารณส ุข  เพ ื ่ อร ่ วมกัน

ว ิ เคราะห ์ท ิศทาง แนวโน ้ม 

ผลกระทบ และตดิตามผลการ

ดำเน ินงาน เป ็นประจำทุก

สัปดาห์ 

๓.คัดข ่าวที ่ส ่งผลกระทบด้าน

บวกจากหนังสือพิมพ์รายวัน

ขึ้นแสดงบนหน้าเว็ปไซด์สำนัก

สารนเิทศ 

๔.จ ัด เก ็บข ้อม ูลข ่ าวสารท ี่

เกี่ยวขอ้งในคลังขอ้มูลข่าวสาร

ดจิทิัล สำนักสารนเิทศ 
๕.รวบรวมข่าวที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ

กระทรวงสาธารณส ุขและ

สุขภาพอนามัย วิเคราะห์เชิง

สถิติ และจัดทำรายงานสรุป

วเิคราะห์ข่าวประจำปี 

 

 

 

 

 

ทราบเป็นข้อมูลประกอบ 

ก า รด ำ เ น ิ น ง านตาม

นโยบาย/โครงการต่าง ๆ  

๔. เพื ่อรวบรวมข ้อมูล

ข่าวสารดา้นสาธารณสุข 

ในระบบฐานข้อมูลของ

สำนักสารนิเทศ สำหรับ

ใ ช ้ ป ร ะ โ ยช น ์ ใ น ก า ร

ดำเนินการด้านข่าวและ

ประชาส ัมพ ันธ ์  ของ

สำน ักสารน ิ เทศ และ

หน่วยงานด ้านประชา 

สัมพันธ์ของกรมต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕
๕

 



๕๖ 
 

 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แผนงาน  : ท่ี ๓ 

แผนงานพัฒนางานประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

โครงการ  : 

๕ . โ ค ร ง ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

สถานการณ์ข ่าวเพ ื ่อการ

ส ื ่ อสารประชาส ัมพ ันธ์  

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

กิจกรรม  : 

๑.ตรวจสอบข่าวจากระบบส่ง

ข ่าวออนไลน์ และสื ่อสังคม

ต ่างๆ เพ ื ่อค ัดเล ือกข ่าวท ี่

เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บ ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข สุขภาพอนามัย

ของประชาชน รวมทั ้งเร ื ่อง

ร้องเรียนจากประชาชนเสนอผุ้

บริหารและคณะทำงานด้าน

ข ่ า ว แ ล ะ ป ระ ช า ส ั ม พ ั น ธ์  

กระทรวงสาธารณสุขทุกวันทำ

การ และจัดทำรายงานสรุป

ข่าวประจำวันและประจำเดอืน 

๑.เพื่อรวบรวม ประมวล 

วเิคราะห์ ข่าวที่เกี่ยวขอ้ง

กับกระทรวงสาธารณสุข 

ข่าวด้านสุขภาพอนามัย

ของประชาชน นำเสนอ

คณะทำงานดา้นข่าวและ

ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์  

กระทรวงสาธารณสุข 

ให ้ ข ้ อค ิด เห ็น ในการ

ดำเนินการด้านข่าวและ

ประชาสัมพันธ์ 

๒. เพื่อเฝ้าระวังข่าวที่มี

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ของกระทรวงสาธารณสุข 

นำเสนอผู ้บร ิหารและ

ผู ้ เก ี ่ยวข ้อง พิจารณา

แ ก ้ ไ ข / ต อ บ โ ต ้ ด ้ า น

ข่าวสาร 

๓. เพื ่อรวบรวมความ

คิดเห็นของประชาชนที่

สะท้อนผ่านสื่อมวลชน 

นำเสนอผู ้บริหาร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

๑.จำนวนรายงาน

สรุปข่าวประจำวัน 

๒.จำนวนรายงาน

สรุปวิเคราะห์ข ่าว

ประจำเดอืน 

๓.จำนวนรายงาน

สรุปวิเคราะห์ข ่าว

ประจำป ี

๔.จำนวนครั ้งของ

ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม

คณะทำงานดา้นข่าว

และประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ประจำสัปดาห ์
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๑ ต.ค. ๖3  

-  

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ค่าจา้งสบืคน้และสง่ข่าวผ่านระบบ

คอมพวิเตอร์ออนไลน์  

๓๗,๔๕๐ บาท x ๑๒ เดอืน  

= ๔๔๙,๔๐๐ บาท 

๕. ค่าบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบนหนา้ 

Website  ๕,๓๕๐ บาท x ๑๒ เดอืน 

   =  ๖๔,๒๐๐ บาท 

๖. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม สำหรับผู้

เขา้ประชุมคณะทำงานดา้นข่าวและ

ประชาสัมพันธ ์

20 คน x ๓๕ บาท x ๕๒ สัปดาห์   

= 36,4๐๐ บาท 

 

รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น = 550,000 บาท 

(ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม

ภารกจิดา้น 

วเิคราะห ์

และ 

ประมวล

ข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. รักษามาตรฐาน 

การปฏ ิบ ัต ิ ง าน 

ตามแนวทางคู่มือ 

ก ร ะ บ ว น ง า น

ประชาสัมพันธ์ 

ข ้อม ูลข ่ าวสาร

สาธารณสุข 
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๕๗ 
 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒.จัดประชุมคณะทำงานดา้นข่าว

และประชาสัมพันธ์ กระทรวง

สาธารณส ุข  เพ ื ่ อร ่ วมกัน

ว ิ เคราะห ์ท ิศทาง แนวโน ้ม 

ผลกระทบ และตดิตามผลการ

ดำเน ินงาน เป ็นประจำทุก

สัปดาห์ 

๓.คัดข ่าวที ่ส ่งผลกระทบด้าน

บวกจากหนังสือพิมพ์รายวัน

ขึ้นแสดงบนหน้าเว็ปไซด์สำนัก

สารนเิทศ 

๔.จ ัด เก ็บข ้อม ูลข ่ าวสารท ี่

เกี่ยวขอ้งในคลังขอ้มูลข่าวสาร

ดจิทิัล สำนักสารนเิทศ 
๕.รวบรวมข่าวที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ

กระทรวงสาธารณส ุขและ

สุขภาพอนามัย วิเคราะห์เชิง

สถิติ และจัดทำรายงานสรุป

วเิคราะห์ข่าวประจำปี 

 

 

 

 

 

ทราบเป็นข้อมูลประกอบ 

ก า รด ำ เ น ิ น ง านตาม

นโยบาย/โครงการต่าง ๆ  

๔. เพื ่อรวบรวมข ้อมูล

ข่าวสารดา้นสาธารณสุข 

ในระบบฐานข้อมูลของ

สำนักสารนิเทศ สำหรับ

ใ ช ้ ป ร ะ โ ยช น ์ ใ น ก า ร

ดำเนินการด้านข่าวและ

ประชาส ัมพ ันธ ์  ของ

สำน ักสารน ิ เทศ และ

หน่วยงานด ้านประชา 

สัมพันธ์ของกรมต่างๆ 
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๕๘ 
 

 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

ข้อท่ี ๒๕๖4 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แผนงาน  : ท่ี ๓ 

แผนงานพัฒนางานประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

โครงการ  : 

๖ . โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ 

2564                        

กิจกรรม  : 

๑.  ผล ิ ตส ื ่ อประชาส ั มพ ั นธ์

รูปแบบต่าๆ อาทิ นิทรรศการ 

โปสเตอร์ Banner Infographic 

ค ล ิ ป ว ี ด ี ท ั ศ น ์  ห น ั ง ส ื อ

อเิลคทรอนกิส์ 

๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ความร ู้

ส ุขภาพ ร ่วมก ับหน ่วยงาน

ประชาสัมพันธ์กรมต่างๆ 

๓. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางต่าง  ๆของสำนักสารนิเทศ 

และเครือข่ายประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข 

 

- เพื ่อเผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร

ด้านสาธารณสุขและ

ความรู้ด้านสุขภาพที่

หลากหลาย น่าสนใจ 

ไปส ู ่กล ุ ่มเป ้าหมาย

ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 

1 . อ อ ก แ บ บ แ ล ะ

ผ ล ิ ต ส ื ่ อ ป ร ะ ช า 

ส ั มพ ั นธ ์ ร ู ป แ บ บ

ต่างๆ รวมแล ้วไม่

น ้อยกว ่า 12 ช ิ ้น 

งาน 

2. ผลติคลปิวดีทิัศน์

เก ี ่ยวก ับนโยบาย/

ค ว า ม ร ู ้ ส ุ ข ภ า พ 

จำนวน 12 เร่ือง 

3 . จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม

รณรงค์ความรู้ด้าน

ส ุ ข ภ า พ  จ ำ น ว น   

12 คร้ัง  

4.จัดทำนิทรรศการ

ว ั น ส ำ ค ั ญ ท า ง

สาธารณสุข 2 เร่ือง 
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๑ ต.ค. ๖3  

-  

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค่าจา้งจัดนทิรรศการวัน

สำคัญทางสาธารณสุข  

    = 20๐,000 บาท 

2. ค่าจา้งผลติสื่อ 

    ประชาสัมพันธ์  

    = 100,000 บาท 

 

รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น 

= 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภารกจิ

ดา้น 

วเิคราะห ์

และ 

ประมวล

ข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. รักษามาตรฐาน 

การปฏ ิบ ัต ิ ง าน 

ตามแนวทางคู่มือ 

ก ร ะ บ ว น ง า น

ประชาสัมพันธ์ 

ข ้อม ูลข ่ าวสาร

สาธารณสุข 
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๕๙ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

ความสอดคล้องกับแผน  ๓  ระดับ  ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

(ระดับสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 

๑. ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดับที่ ๑) 

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

 (๑) เป้าหมาย 

   ๑.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

   ๑.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    ๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  

ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 

เพื่อสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  

มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คน

ทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศ 

    ๒.๑.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่

ก่อน การตัง้ครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ม ีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 



๖๑ 

 

 ๒.๑.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่นปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ 

ความสามารถการเรียนรู ้ที ่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเค ราะห์ 

สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที ่ซับซ้อน มีภูมิคุ ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ             

มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึง

ทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน

ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีทักษะ

ชีวติสามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผูอ้ื่นภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 ๒.๑.๓ ช่วงวัยแรงงานยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน 

อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงาน

ตามหลักการทำงานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์   

มีความรูค้วามเข้าใจและมีทักษะทางการเงนิเพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการการเงนิของตนเองและครอบครัว 

มีการวางแผนทางการเงินและ มีการออม การรับผดิชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 

และการอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุ

การทำงาน 

๒.๑.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลัดในการขับเคลื่ อน

ประเทศส่งเสรมิให้มกีารทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ 

มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ 

พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็น

พืน้ฐาน ในการดำรงชีวติการมสี่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 

๒.๒) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ 

สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพใน

การจัดการสุขภาวะที่ดไีด้ด้วยตนเองพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ดีและ

มีทักษาด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 



๖๒ 

 

๒.๒.๑ การสร้างความรอบรู ้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู ้ และ 

การสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้าน

สุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ

ตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสมและการ         

มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดำรงชีวติ 

๒.๒.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการ

สร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของ

ประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

๒.๒.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการ 

มีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทำมาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่    

เป็นมิตรต่อสุขภาพสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้ง

กำหนดให้มกีารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดำเนินโครงการที่อาจ

กระทบต่อระดับสุขภาวะ 
 

๒.๒.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ 

ที่ดีโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์

และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คำปรึกษาวินิจฉัย 

และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที ่มีความเชี ่ยวชาญในพื้นที่ ห่างไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ์เข้ากับ อินเทอร์เน็ตทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่

ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัย อย่างมีประสทิธิภาพ พอเพียงเป็นธรรม และยั่งยืน 

๒.๒.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่โดย

ให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็น

ประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะ   

ทำหนา้ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่สำคัญ ในการอำนวยความสะดวกใหชุ้มชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะ

ดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพืน้ที่สำคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่ 



๖๓ 

 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการพัฒนาระบบ

บริการและบริหารจัดการด้านสุขภาพในทุกระดับ ใหค้รอบคลุมทุกมิติดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การรักษาการฟื้นฟู รวมทั้งการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อ

ประชาชนสุขภาพดีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มคีุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่

ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเองได้

อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติด้านคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม

สำหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิต สามารถผลักดันให้ตัวชี้วัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

๒)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

(๑) เป้าหมาย 

 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๒.๑)  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๒.๑.๑ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดมาตรการ

เพื่อสร้างความเสมอภาคที่สำคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและ

พัฒนาระบบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บ

ภาษี และค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการ

แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผูบ้ริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค

ให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการ

บริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมบีทบาทในการคุ้มครองผูบ้ริโภคได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

๒.๑.๒ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วง

วัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้ ง

สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคม

สำหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และ



๖๔ 

 

การพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ

ออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วย

มาตรการทางภาษีและอื่น ๆ ตลอดจนส่งเสริมใหแ้รงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม

อย่างทั่วถึง 

๒.๑.๓ สร้างความเป็นธรรมในการเข ้าถ ึงบริการสาธารณสุ ข และ

การศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการ

กระจายทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพืน้ที่อำเภอ ตำบล เพื่อให้

สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม ผู้มีรายได้น้อยให้

ได้รับบริการที่ไม่มีความ  เหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการ

เจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดย  ไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุน

ส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพ

และมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาส  ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที ่เป็น

มาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแล

เป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของ

ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศกึษาในระดับจังหวัด การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้และการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผล  

เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพของประชาชน 

๒.๒)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

๒.๒.๑ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมใน 

ทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของ

คนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำงานในยาม

สูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถาน

ประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับ

วัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการ

ส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ



๖๕ 

 

สุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาค

ส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์  และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอด      

ภูมปิัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิง้กัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงการ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความจำเป็นได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนให้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น ๓ พัฒนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว พัฒนาระบบบริการ

การแพทย์ปฐมภูม ิเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน ลดปัญหาความ

เหลื่อมล้ำในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อลดความแตกต่างของการ

เข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากรความก้าวหน้าของการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบ

สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อให้ประชากรสูงอายุมคีุณภาพชวีิตที่ดี 

 

๓)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง) 

(๑) เป้าหมาย 

๑. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

๒. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมสี่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๒.๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหา

เดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การ

บริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๑.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่

ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการ

พัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการ



๖๖ 

 

แก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริ มสร้าง

ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลอืประชาชน ทั้งจาก

ภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ  เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การ

ฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  รวมไปถึงปัญหาการ

รุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติที่จะ

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสำคัญที่ทำให้จำเป็นต้องมี

การบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบายยุทธศาสตร์ ตลอดถึง

โครงการสำคัญของประเทศใหบ้รรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

๒.๑.๒ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื ้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความ

สงบและสันตสิุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไข

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่  และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ 

บูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ 

ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอำนวย

ความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้ง

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความ

ขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจน

เป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม

เห็นต่างตามแนวทางสันติวธิี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือ

คำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคำ

สอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมอืกับภาครัฐใน

การพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะ

เยาวชนตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

ศาสตร์พระราชารวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาค

อื่น ๆ 

๒.๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบ  



๖๗ 

 

ของประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน 

แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและ

เพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

๒.๒.๑ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย

คุกคามให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุก

ระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง 

ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึก

ร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณา

การของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการ

แบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการ

ปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึง

ระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 

(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ในการปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้ง

บริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟืน้ฟูดูแลรักษาผูเ้สพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้าง

อาชีพ รายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินงาน

บำบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพ ผู ้เสพ ผู ้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายเร่งด่วนของ

คณะรัฐมนตรี และตามนโยบายรัฐบาลให้มีการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผูเ้สพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ทิศทาง

นโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงระดับสากลไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน 

มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติ     ในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ปรับ

มุมมองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา นอกจากนี้   สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขได้พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้ประชาชน



๖๘ 

 

กลุ่มนี้ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย

สุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

๔)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 

(๑)  เป้าหมาย 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ 

(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๒.๑) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่ งจำเป็น

สำหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของ

ภูมิภาคเอเชียในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะ

ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 

ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

๒.๑.๑ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหา

ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้าง

พื้นฐาน ที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

และนวัตกรรม พัฒนาและภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน 

และการท่องเที ่ยว โดยคำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที ่และการเสริมซึ่งกันและกัน  กับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอำนวย

ความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูลแรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการ

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมี

มูลค่าเพิ่มสูงโดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการ

สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่นขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ



๖๙ 

 

พิเศษโดยมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษให้สามารถรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ 

(Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรในภาคใต้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ของภาคใต้อนันำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

 

๕)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(รอง) 

(๑) เป้าหมาย 

ฟืน้ฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๒.๑) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมอืงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีขอ้กำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่

ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่

ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา 

แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมศลิปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวติพืน้ถิ่นอย่างยั่งยืน 

๒.๑.๑ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค

เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตร ฐานสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ

ความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษ

กำเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟืน้ฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่



๗๐ 

 

ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกำกับดูแลการจัดการ

ขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 

๒.๑.๒ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ 

ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ 

โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ

กลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรค

อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาด

ต่าง ๆ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะติดเชื้อในหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมทั้งปรับปรุง

อาคารโรงพยาบาลให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL รวมทั้งคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่เสี ่ยง (Hot Zone) โดยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขในการป้องกันโรค    

อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และสร้างความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ เพื่อลด

ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

๖) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(รอง) 

(๑)  เป้าหมาย 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ 

(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๒.๑) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน

ร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรา้งวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ

บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 



๗๑ 

 

ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีสวนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และ

ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

๒.๑.๑ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์  

สุจริต กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทาง

การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชน

ทราบ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ โดยกำหนดให้มีโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงหรือ

พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีการ

ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและ        มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            ให้ครอบคลุมทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทั้งนี้  ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ

ทุจรติและพฤติมิชอบ 
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๒. แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวขอ้ง) 

๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการดำเนินงานที่

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๑๔ ประเด็น ดังนี้ 

(๑)  ประเด็นท่ี ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (หลัก) 

๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย 

คนไทยมีสุขภาวะที่ดขีึน้และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการและ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และ

คุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนซึง่

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี

คุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี สอดรับกับเป้าหมายในแผนแม่บทที่ ๑๓ ประเด็นการเสริมสร้างให้คน

ไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชนทุกกลุ่มวัย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ตลอดจนการ

พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

การดูแลแบบเชื ่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless Service Network) การดูแลแบบเบ็ดเสร็จในเขต (Self - 

Contain) และระบบส่งต่อภายในเขต (Referral Hospital Cascade) รวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดา้นการแพทย์มาใช้ในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดความ

แออัด ลดระยะเวลารอคอย สามารถรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละบริบทได้อย่าง

เหมาะสม อันนำไปสู่ประชาชนมอีายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึน้ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็นที่ ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมี

สุขภาวะที่ดี จำนวน ๕ แผนย่อย ดังนี้ 



๗๓ 

 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ

การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุก

กลุ่มวัยอาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ

เจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะได้

ด้วยตัวเองนำไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอำนาจ การวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดำเนินการด้าน

สุขภาพต่าง ๆตอบสนองต่อความจำเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมทุกระดับ 

๓) การพัฒนาระบบเฝ ้าระว ัง ป ้องก ัน ควบคุม และกลไกการส ื ่อสาร

ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

๔) กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี ่ยงที่คุกคามสุขภาวะ    

โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบาย ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ

สุขภาพของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม

สุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการ

มีสุขภาพดีสูงขึน้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการจัดบริการและ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และ

คุ้มครองผู้บริโภคที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนซึ่งมี

การพัฒนาและยกระดับความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพและจัดการสุขภาพของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 

 



๗๔ 

 

๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (หลัก)  

• แนวทางการพัฒนา 

สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ

พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ

ประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน

และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนา

แนวทางและศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ

ในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ มีการทำงานแบบ

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อ

กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพของ อสม. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานสาธารณสุขในระดับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชน

เข้มแข็ง สามารถจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และส่งผลใหอ้ัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นด้วย

ภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive conditions : ACSC) ลดลง อันนำไปสู่

การบรรลุเป้าหมายจำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึน้ 

๒.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่

ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐาน 

สากลภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้ง 

ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพืน้ที่สุขภาพในการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง บริการตั้งแต่

ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบ



๗๕ 

 

การแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ 

๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอด

ช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทำแนวทางการรับภาระ

ค่าใชจ้่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผูใ้ช้บริการตามฐานะที่คำนึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ทีจ่ำเป็นของกลุ่มผูม้ีรายได้นอ้ย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการ

ระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ 

การใชบ้ริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการตดิตามประเมินผล 

๓) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  มาใช ้ เพ ิ ่มค ุณภาพและ

ประสิทธิภาพ กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทย์ที่มคีวามเช่ียวชาญ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

เป ้าหมายสำคัญในแผนปฏิบ ัต ิราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข คือประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care) มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และดิจิทัลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine และ Tele consult มาใช้ในพื้นที่

ห่างไกล ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค ยกระดับสถาน

บริการสุขภาพไปสู่มาตรฐานสากลมีการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยทางด้านสุขภาพ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ กระจาย

อำนาจให้เขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา

ระบบสารสนเทศด้านการคลังและหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีใหก้ับประชาชน โดยมีตัวชี้วัด

ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เช่น จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง   

สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓ รพศ./รพท. 119 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

รพช. 668 แห่ง (คิดเป็นรอ้ยละ 90) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

(บริหารดี ประสานงานดี  ภาคีมีส่วนร่วม  บุคลากรดี และประชาชนสุขภาพดี) ไม่น้อยกว่า 8,314 แห่ง 

(คิดเป็นร้อยละ 85) เป็นต้น ซึง่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 



๗๖ 

 

๒.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๔ แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุข        

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ และบริการดูแล    

ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา

รูปแบบและคุณภาพการบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มี

กลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการ

เดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การควบคุม

และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรือ้รังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

๒) พัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสร้าง

และพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านสุขภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมคีวามเหลื่อมล้ำลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

จัดให้มีคลินิกหมอครอบครัว ที่บูรณาการการทำงานโดยสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของประชาชน

แบบองค์รวม โดย ๑ ทีม ดูแลประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน และนำเทคโนโลยี เช่น Application PCC มาใช้ในการ

ให้บริการประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อลดอัตรา

ป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการผลิตและพัฒนา

กำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ

ประเทศ ให้เป็นมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ตัวชี้วัด  

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐) บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ในแผนย่อยฯ 

 

 



๗๗ 

 

๒.๕)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๕ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและ

ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรค

อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข 

เครือข่ายเตอืนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัว

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

๒) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน  ทั้ง

ระบบติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตลอดจนการให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

และการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพ มีการจัดเตรียมเฝ้าระวัง

และประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขในระดับจังหวัด พัฒนาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะ

เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการดูแลและป้องกันตนเองจาก

โรคอุบัติใหม่และ      โรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บรรลุ

เป้าหมายของแผนย่อยฯ 

(๒) ประเด็น ที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก) 

๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 



๗๘ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนไทยทุกคน  

สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่

ลดลงได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้ได้รับ

สิทธิขัน้พืน้ฐานดา้นสาธารณสุข 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ที ่ 17 ความเสมอภาคและ

หลกัประกันทางสังคม จำนวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกำหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ำ

ของสวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วง

วัยต้องเจอสภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันใน

การดำเนินชีวิต   ทางสังคมได้โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชน ทุกคนบริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ ้มครองทางสังคม ส ำหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการ

กับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤต          ทางเศรษฐกิจสังคม และภัยพิบัติต่างๆ เพื่อปิดช่องว่าง

การคุ้มครองทางสังคมต่างๆ ในประเทศไทย ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

๒) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและ

กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการ

ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการ

พัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความ

ตระหนักในสิทธิหน้าที ่และ     มีภูมิคุม้กันในการบริโภคและซือ้สินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ

คุ้มครองและมีหลักประกันเพิ่มขึ้น 

 



๗๙ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนา

ระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ได้

ส่งเสริมเครอืข่ายผู้บริโภคให้มคีวามเข้มแข็ง ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว 

๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดย

พัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้

สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่างๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการ

ผลติที่มีความเสี่ยง ผูต้ิดเชือ้และบุคคลที่ตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

มีระบบและกลไกในการใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ

ช่วยเหลอืเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อบุคคลที่มีปัญหา

สถานะและสิทธิ โดยมีการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพื่อให้

กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ กำหนด

ตัวชี้วัดร้อยละของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  

ในการทำให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

(๓)  ประเด็น ที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มคีวามรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชวีิต 

 



๘๐ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการดูแล

สุขภาพของประชาชนทั้งทางกาย และใจ มีโครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ 

โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มคุณภาพมาตรฐานและ

ความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับ

และมีโอกาสศึกษาต่อ  ในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานมี

ภูมิคุ ้มกันพร้อมสู่การเป็นผู ้ใหญ่ที ่มีคุณภาพและเข้าสู ่ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความ

อบอุ่นในครอบครัว และความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการ

เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ    ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดดัชนีการ

พัฒนามนุษย์ในแผนแม่บทฯ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

จำนวน ๔ แผนย่อย ดังนี้ 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ 

ตั้งครรภ์จนถงึปฐมวัย (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะ

ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตัง้ครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 

๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัยโดยส่งเสริม

และสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และ

เด็ก        สู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่และสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก 

๓) จัดให้ม ีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ม ีพัฒนาการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการ

อยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากขึน้ 



๘๑ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มสีุขภาพที่ดีและสมวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีการเตรียมความพร้อมแก่

พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก ส่งเสริมการฝากครรภ์ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ พัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทุกด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๐  - ๕ ปี มี

พัฒนาการสมวัย ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนย่อยของแผนแม่บทนี ้

๒.๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรยีน/วัยรุ่น 

(รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื ่อมต่อกัน

ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์

ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุม้กันด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวติของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด

วิเคราะห์รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลตลอดชวีิตดีขึน้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการ สร้างเสริม

สุขภาพในเด็กกลุ่มวัยเรียน บริการ ๕ ด้าน การเจริญเติบโต ทันตสุขภาพ พัฒนาการตามวัย และความ

พร้อมในการเรียนรู้ ให้วัคซีนตามวัย ตรวจสายตา/การได้ยิน มุ่งเน้นการจัดการภาวะอ้วนในนักเรีย น การ

ส่งเสริมไอโอดีน สติปัญญา การป้องกันอุบัติเหตุ (เน้น เด็กจมน้า) และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 

โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนที่มีความเสี่ยงต่อ

ปัญหา IQ/EQ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะ

สุขภาพของตนเองได้ตามช่วงวัยส่งผลให้เด็กวัยเรียนไทยเติบโตสมวัย มีสติ รู้คิด มีทักษะชีวิต สามารถ

จัดการภาวะสุขภาพของตนเอง นอกจากนี ้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมขับเคลื ่อนการ

ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดบริการสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพั นธุ์  

ที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่น 



๘๒ 

 

๒.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพ วัยแรงงาน (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 

ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มี

คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสรา้งความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลติภาพเพิ่มขึ้นใหก้ับประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

แรงงานมีศ ักยภาพในการเพิ ่มผลผลิตมีท ักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง

อาชีพและความตอ้งการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาและ

สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน โดยมีแผนบริหารจัดการรองรับการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย

ทำงาน เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ พร้อมจัดให้มี

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนวัยทำงานที่เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งมีการสร้างการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่ายใหเ้กิดความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ 

๒.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๕ แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

(รอง) 

• นวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัด

สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่

อาศัยใหเ้อือ้ต่อการใชชี้วติของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต 

เรียนรู้พัฒนาตลอดชวีิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อย สำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบบริการและส่งเสริมสุขภาพทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สำหรับ



๘๓ 

 

ผูสู้งอายุติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียงได้อย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนการจัดบริการและสภาพแวดล้อมใน

หน่วยบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการส่งเริมสุขภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาระบบ

การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู ้ส ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับ

อาสาสมัครครอบครัว(อสค.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งพัฒนาทักษะการ

จัดการปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุสำหรับครอบครัวผ่านกลไกของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทีมหมอครอบครัว 

และภาคีเครือข่ายในชุมชน 

(๔) ประเด็น ที่ ๑ ความมั่นคง (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย 

๑) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึน้ 

๒) ประชาชนอยู่ดี กินดแีละมีความสุขดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพและป้องกันภัย

คุกคามด้านสุขภาพจากการค้ามนุษย์และยาเสพติด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อ

จากการค้ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ได้รับความ

เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการการบำบัด รักษา ดูแลผู้ป่วยติดสิ่งเสพติด โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อประชาชนไทยได้รับภูมิคุม้กันด้านยาเสพติด และผูป้่วยยาเสพติดในประเทศไทยได้รับ

การบำบัด รักษา ฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้

ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพให้สามารถรองรับปัญหาทั้งก่อน

เกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการทางานร่วมกับภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๑ ความมั่นคง จำนวน ๑ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 

ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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๒) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษา และการ

ลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กำหนด

แผนการดูแลและให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟู

สมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

๔) การพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลอืผูเ้สียหาย

จากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

๕) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งนาแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็ว

ทั่วอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการให้สามารถ

รองรับปัญหาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทาง  

ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบำบัดฟื ้นฟู

ผูป้่วยยาเสพติดในหน่วยบริการ โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา บำบัด ฟืน้ฟูและติดตามผู้ป่วยยา

เสพติดในชุมชน เพื่อให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยยาเสพ

ติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา

งานศูนย์พึ ่งได้ให้เหมาะสมในการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และงานตามนโยบาย OSCC ศูนย์

ช่วยเหลือสังคมให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

จากปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

และภัยสุขภาพให้สามารถรองรับปัญหาทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

(๕)  ประเด็น ที่ ๓ การเกษตร (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย  

๑. ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
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๒. ผลติภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค และความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สนับสนุนการลด  

ละเลิกการใชส้ารเคมีที่เป็นอันตราย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย

ในสินค้าเกษตรและอาหาร 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๓ การเกษตร จำนวน ๑ แผนย่อย ดังนี้ 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๓.๒ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจ

รับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของ

สินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความตอ้งการของ

ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความ

ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้า

เกษตรและอาหารปลอดภัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ

ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีการตรวจ

การปนเปือ้นสารเคมีและจุลินทรีย์ในอาหารที่จำหน่ายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสรา้งความตระหนักรู้

ของผู้ผลิตและผูบ้ริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัย นอกจากนีไ้ด้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัยโดยผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารปลอดสารเคมี มีการจัดหาเกษตรกรปลูกผัก 

ผลไม้และข้าว  ปลอดสารเคมีจำหน่ายให้โรงพยาบาลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โรงพยาบาลมีการควบคุม 

ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ขนส่ง โรงครัวที่ปรุงอาหารผ่าน

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสร้างความมั่นใจ สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วย

และประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบควบคุมคุณภาพอาหาร การจัดพื้นที่จำหน่ายผัก
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และผลไม้ปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถซื้อสินค้าได้สะดวก และเป็นการ

สนับสนุนการทาเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้แผนย่อยของแผนแม่บทนี้  

บรรลุเป้าหมายดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอยู่ในระดับที่ดี 

(๖) ประเด็น ที่ ๔ อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย  

๑. การขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

๒. ผลิตภาพการผลติของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มี

ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยนําเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ในระบบ

บริการสาธารณสุข รวมทั้ง พัฒนาแนวทางให้สถานบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขนํา

นวัตกรรมทางการแพทย์     ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้ในการให้บริการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน

ภาคเอกชนของประเทศในการพัฒนาและผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที ่ท ันสมัย และลดการนําเข้า

เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาสูง อันส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้

อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๔ อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 

จํานวน ๑ แผนย่อย ดังนี้ 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๓.๒ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการ

การแพทย์ครบวงจร (รอง) 

•  แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์ แม่นยํา 

ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทํา

ฐานขอ้มูลที่จําเป็นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมี

มูลค่า เพิ่มสูง โดยส่งเสริมการนําผลติภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้าง



๘๗ 

 

อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อม

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 

๓) ผล ิตและพ ัฒนาบ ุคลากรทางด ้านส ุขภาพในท ุกระด ับ ท ั ้ ง ใน

ภาคอุตสาหกรรม และบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มี

ทักษะความชํานาญและ     มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๔) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม 

เป็นต้น ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเช่ียวชาญทั้งใน

การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้าน

เวชศาสตร ์การเดินทางและท่องเที่ยว 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสําคัญในการยกระดับ

ศักยภาพ  ในการให้บริการสาธารณสุขของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์และ

สุขภาพ ยกระดับ สถานบริการใหเ้ป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยการใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ในระบบ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที ่ทันสมัย  เช่น  การแพทย์ทางไกล  

การแพทย์แม่นยํา 3-D printing     การผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นต้น มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน

สุขภาพในทุกระดับให้มีศักยภาพด้าน เทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล รวมทั้งสนับสนุนการนํานวัตกรรมของ ประเทศมาใช้ในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขใหร้องรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ ในอนาคต 

(๗)  ประเด็นท่ี ๕ การท่องเที่ยว (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 

ความสามารถทางการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึน้  

 



๘๘ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาและยกระดับสถานบริการเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย เช่น การพัฒนาศูนย์กลางบริการ

ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่า

ให้กับสินค้าและ        การบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๕ การท่องเที่ยว จํานวน ๑ แผนย่อย ดังนี้ 

๒.๑)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ความงาม และแพทย์แผนไทย 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพให้ได้

มาตรฐาน ระดับสากลทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความ

เชี่ยวชาญให้ความสําคัญ เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการ

ให้บริการในธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อ

การฟืน้ฟูสุขภาพและการ    ผ่อนคลาย 

๒) สร้างสรรค์การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของ

ทรัพยากร ที่มีศักยภาพในการบําบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และ

เอกลักษณ์ความเป็นไทย ในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ำร้อน 

น้ำแร่ สปาโคลน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 

๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลติภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยใหม้ีมาตรฐาน

ระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย 

พัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะ

ด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมเสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจําปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะ     



๘๙ 

 

ผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

เพิ่มขึน้  

๒. อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

๓. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง

การแพทย์ ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึน้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุข

รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากสมุนไพรไทย ตาม มาตรฐาน GMP อย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบ จนถึงการพัฒนา

ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความ

นิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสําคัญในการขยายการ

ให้บริการทางการแพทย์  แผนไทยให้ทั่วถึง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผน

ไทยให้มีความชํานาญและมีมาตรฐานในระดับสากล และพัฒนากลไกการตรวจสอบสถานประกอบการให้

ได้มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งที่จะส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนย่อยนี้ 

(๘)  ประเด็น ที่ ๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง) 

๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 

การลงทุนในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ ัฒนาและยกระด ับสถานบร ิการ

สาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกรองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่ม

นักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการลดปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย

การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชือ้โรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ 



๙๐ 

 

 

๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน ๓ แผนย่อย

ดังนี้ -: 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่

สําคัญ เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพืน้ฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่

เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการ และระบบบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร และโรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์    เฉพาะทางเพื่อการให้บริการและตอบสนองปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชนใน

พืน้ที่ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่มกีารขยายตัวเพิ่มขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกตามนโยบาย EEC อย่างมีประสทิธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดให้มีการพัฒนา

ศูนย์การแพทย์ครบวงจร ๒ แห่ง (จังหวัดละ ๑ แห่ง) และโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น

โรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง จํานวน ๓ แห่ง 

๒.๒)  แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (รอง)  

•  แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยง

โครงข่าย และใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความ

ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออก

สินค้าฝั่งตะวันออกไปยังท่าเรอืหลักในประเทศจนี เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 
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๒) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ

เป็นกลไก สําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้  มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่

ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง    

น่าอยู่มากขึน้  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน

จังหวัดที่มีการท่องเที่ยวทางทะเล สร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงอุบัติเหตุ

และภาวะฉุกเฉินทางทะเล พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานบริการทางการแพทย์รองรับภาวะ

ฉุกเฉินทางทะเล รองรับการท่องเที่ยวระดับโลก เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื ่อนให้เม ืองในพื ้นท ี ่ระเบ ียบเศรษฐกิ จภาคใต ้ (จ ังหว ัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ

นครศรธีรรมราช) เป็นเมืองน่าอยู่มากขึน้ 

๒.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ชายแดน (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 

ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ำประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษาที่สอด

รับกับความต้องการของพื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่อในพืน้ที่และเมืองรวมทั้งรองรับการพัฒนาพืน้ที่และเมอืงน่าอยู่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑. การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

๒. เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา 

ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึน้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศักยภาพของสถาน

บริการ สาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) 
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ให้สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ การให้บริการ

เชิงรุก เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงาน

ต่างดา้ว 

(๙)  ประเด็น ที่ ๑๕ พลังทางสังคม (รอง) 

๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 

ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อ

รองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนักมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ เพื่อให้    ผูสู้งวัยมีคุณภาพสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๑๕ พลังทางสังคม จํานวน ๑ แผนย่อย 

ดังนี้ -: 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บท ๓.๒ แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

(หลัก)  

• แนวทางการพัฒนา 

เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่าง           

มีคุณภาพ โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็น

ผูสู้งอายุ  ในอนาคต ได้มกีารเตรียมการใหพ้ร้อมทั้งในมติิสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และ

เป็นผู้สูงอายุที่มกีําลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื ่อให้สูงวัยอย่างมี

คุณภาพเพิ่มขึน้  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มให้มีระบบอาสาสมัครผู้ดูแล

ผู้สูงอายุเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งฝึกทักษะเบื้องต้นในการดูแล
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ผู้สูงอายุและทําหน้าที่เยี่ยมเยียน เฝ้าระวังสอดส่องดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวและชุมชนของตนเอง

สามารถจัดการและวางแผนประสาน ทรัพยากรหรือส่งต่อผู้สูงอายุเมื่อมีความจําเป็นที่ต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทําโครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับ

ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่แบบบูรณาการ

ร่วมกันทุกภาคส่วน และพัฒนากลไกการให้บริการ กลไกการเฝ้าระวังดูแล ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการคัด

กรองและประเมินสุขภาพเพื่อเข้าสู่ระบบ การดูแลได้อย่างตรงประเด็นปัญหาและ ได้รับการบริการด้าน

สุขภาพที่พึงประสงค์ให้สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

(๑๐) ประเด็น ที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน (หลัก) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึน้อย่างยั่งยืน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยบริการในสังกัดให้ได้ตาม 

มาตรฐาน GREEN and CLEAN เพื่อเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะติดเชื้อและ

ระบบ บําบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน รวมทั้งจัดเตรียม

ความพร้อมหน่วยบริหารและบริการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง 

(Hot Zone) ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้คุณภาพ

สิง่แวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน จํานวน ๑ แผน

ย่อย ดังนี้ -: 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๔ แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑. จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม        

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กําหนดเป้าหมาย

และ  แนวทางการดําเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสีย
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อุตสาหกรรม โดยให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจาก

แหล่งกําเนิด 

๒. จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จํากัด 

การใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัด

ศัตรูพชื สําหรับการทําการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปือ้นของสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช

ในสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบมาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื ้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาค

การเกษตรและการอุตสาหกรรมมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน

จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) และการพฒันาให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน สามารถ

บริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ ระบบบําบัด

น้ำเสีย การจัดการสารเคมี เป็นต้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่    

ผู้มาใช้บริการในการรณรงค์และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไป โดยกําหนดตัวชี้วัดให้หน่วยบริการต้องผ่าน

มาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ต้องผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

(๑๑) ประเด็น ที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  

๑. บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ริการ 

๒. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น MOPH Connect 

และ PCC Link มาช่วยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมารับบริการให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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และเข้าถึงขอ้มูลสุขภาพของตนเองได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมกีระบวนการตดิตามตรวจสอบเพื่อให้ประชาชน

มีความพึงพอใจในการมารับบริการเพิ่มขึน้ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๒) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 

ภาครัฐ จํานวน ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๒.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน

(หลัก)  

• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการ 

ประชาชน ผูป้ระกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยง

หลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบสะดวกทางการค้า การลงทุน และการ

ดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่างๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่มปีระสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนําเทคโนโลยีดิจทิัลมาประยุกต์ใช้

ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส 

เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจํากัดทางกายภาพ เวลา พืน้ที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล 

เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มธีรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓) ปรับวิธีการทํางานจาก “การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” 

เป็น “การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวธิีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการ

ภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางานบนระบบดิจิทัล

ทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียวมี

การพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อน

โดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการ

ดําเนนิงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก         ทันสถานการณ์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

• การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเชื่อมโยงทุกระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งใน



๙๖ 

 

ส่วนข้อมูลประชาชนระดับบุคคล หน่วยบริการ และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยี

ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็น Block chain, Cloud หรือ Big Data และพัฒนา Application 

ระบบใหม่ๆ   ที่รองรับการบริการยุค ๔.๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการให้กับประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว 

ลดความแออัด เช่น MOPH connect, Smart Hospital, PCC link ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย

ของแผนย่อยนี ้

๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

(รอง)  

• แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดทํางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒) กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับรูปแบบการจัดทํางบประมาณ      

ให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายร้อยละของโครงการที่

มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คือ ร้อยละ ๙๐ โดยมุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลอย่าง

เข้มขน้ในแผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๓)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ การปรับสมดุลภาครัฐ (รอง)  

• แนวทางการพัฒนา 

๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัย

ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใหก้ับประชาชน 

 



๙๗ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกระจายอํานาจ โดยถ่าย

โอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบาส(รพ.สต.) จํานวน ๔๒ แห่งให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมเทคนิควิชาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการ

จัดบริการสาธารณสุข เพื่อจัดบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านสุขภาพในพื้นที่ได้

อย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสม 

๒.๔)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๔ พัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ (รอง)  

• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็น

องค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

๒) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที ่ต ั ้งอยู ่บนข้อมูลและ

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ

การบริหารงานใหม่ให้มคีวามยดืหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญ

กับ การพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถส่งผลต่อระดับ Digital 

Government Maturity Model (Gartner) ให้อยู่ในระดับ ๒ ขึน้ไป และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์

อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ 

๒.๕)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนใน

ภาครัฐใหม้ีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป

ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 



๙๘ 

 

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้ความสามารถสูง      

มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๔) สร้างผู้นําทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื ่อประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมอือาชีพ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อดัชนี

ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําผิดกฎหมายลดลง   

ร้อยละ ๒๐ ผ่านการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถ 

สมรรถนะสูง และความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีความรัก 

ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 

(๑๒) ประเด็น ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนา

องค์กร อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เสริมสร้างพฤติกรรมและจริยธรรมของ

บุคลากรในการ ต่อต้านการทุจริต โดยกําหนดตัวชี ้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สําหรับส่วนกลาง คือ 

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ITA ได้คะแนน ๑๕ คะแนนขึ้นไป และในส่วนภูมิภาค คือ 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน ๕๕ คะแนนขึน้ไป 

 

 



๙๙ 

 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ จํานวน ๑ แผนย่อย ดังนี้ -: 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส 

สะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม  

ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร งาน

ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการ

สนับสนุนให้ขา้ราชการและ เจ้าหนา้ที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้น  

มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิอบได้โดย  มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑. ประชาชนมวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้  

ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม  

และการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน 

ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต โดยกําหนดใหห้น่วยงานในสังกัดต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

(๑๓) ประเด็น ที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หลัก) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  

๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ  

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

๒. การอํานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาคโปร่งใส เป็นธรรม 

ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการ

สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และคุ้มครอง เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข

และผูใ้ห้บริการ สาธารณสุขใหไ้ด้รับความเป็นธรรมและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการตดิตาม ตรวจสอบ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

จํานวน  ๑ แผนย่อย ดังนี้ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย  

• แนวทางการพัฒนา 

พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

บริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจําเป็นและความเหมาะสมของ

กฎหมายที่มีอยู่ ทุกลําดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่

จําเป็นหรือเป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความ

เหลื่อมล้ำและกระจายความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมใหเ้อือ้ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อ

รองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มี ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้

สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมนิผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 

 



๑๐๑ 

 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งใหป้ระชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

๒. การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง       

ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

๓. ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  

ของกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน พัฒนา

มาตรการ ในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขให้เข้มแข็ง เช่น (ร่าง) แก้ไข พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บรโิภค 

การรักษาและการ ช่วยชีวิตคนไม่ใช้สินค้าหรือบริการ ยกเว้นบริการเสริมความงาม (ร่าง) พ.ร.บ.วิธี

พิจารณาคดีทางการแพทย์ สร้างกลไกในการพิพากษาคดีทางการแพทย์ในระบบไต่สวนเพื่อช่วยเหลือผู้

พิพากษาในการทําคําพิพากษาภายใต้ พยานหลักฐานทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง โดย

ไม่ก้าวล่วงดุลยพินิจโดยอิสระของศาล เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ 

(๑๔) ประเด็น ที่ ๒๓ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  

๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี และด้าน

โครงสรา้งพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เพิ่มขึน้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญต่อการพัฒนางานวิจัยและ 

นวัตกรรมทางสุขภาพ โดยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนการ

วิจัยด้าน สุขภาพ และภาคเอกชน (ที่ไม่มีกิจการที่ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพของประชาชน) ที่สอดคล้องกับ

ประเด็นวิจัย สุขภาพ (Matching) เชื่อมโยงและขยายเครือข่ายในการดําเนินงานวิจัย KM/R2/งานทรัพย์สิน

ทางปัญญา (IP) และการพัฒนาคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน Ethic Committee, clinical 



๑๐๒ 

 

research unit (CRU) ในหน่วยงานบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที ่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ และสนับสนุนการใชน้วัตกรรมที่ผลิตในประเทศในบัญชนีวัตกรรมไทย 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็นที่ ๒๓ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จํานวน 

๑ แผนย่อย ดังนี้ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ แผนย่อยการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

สังคม 

• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 

(ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้

ประชาชนชาวไทยมีทักษะ ความรู้ และเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ 

โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน       

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู 

หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์

ทางการกีฬา 

๒) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ 

รายจ่าย การเข้าถึงบริการ ขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการ

วิจัยที่สําคัญอาทิ การจัดการที่ดนิทํา กิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของ

ชุมชน และกระจายอํานาจ การเข้าถึงบริการ สาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริม 

การวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย 

ตอบสนอง ความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการ

วิจัยที่สําคัญ อาทิ รัฐบาลดิจทิัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพืน้ที ่

• เป้าหมายของแผนย่อย 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ

การยกระดับเพิ่มขึน้ จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชงิสังคม 

 



๑๐๓ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ให้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ และเหมาะสมกับ

บริบท ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และส่งเสริม

ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ 

 

๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

๒.๒.๑  แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนปฏิรูป

ประเทศด้านสาธารณสุข จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ  

๑.๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ศึกษารูปแบบเพื่อดําเนินการบริหารจัดการระบบสุขภาพในรูปเขตสุขภาพ       

๑ - ๑๒ เขต (โดยใช้อํานาจบริหาร) 

เป้าหมาย 

เพื่อศึกษาและประเมินผลการดําเนินการบริหารจัดการระบบสุขภาพในรูป

เขตสุขภาพ ในเขตที่คัดเลือกไว้ตามข้อเสนอคณะทํางานร่วมเพื่อการปฏิรูปฯ 

๑.๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เตรียมการบริหารจัดการโครงสรา้งใหม่/ภายใต้กฎหมายใหม่  

กิจกรรม  

จัดตัง้เขตสุขภาพ/สํานักงานเขตสุขภาพ 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ/ 

สํานักงานเขตสุขภาพ 

 

 



๑๐๔ 

 

๑.๓) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ทบทวน/ยกร่างกฎหมาย  

๑.๓.๑) กิจกรรม 

ร่าง พ.ร.บ.โครงสร้างการบริหารระบบสุขภาพแห่งชาติ  (เพื ่อตั้ง

คณะกรรมการ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ/เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ/กองทุนเขตสุขภาพ) 

เปา้หมายกิจกรรม 

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ/จัดตั้งเขตสุขภาพ

คณะกรรมการ เขตสุขภาพ/กองทุนเขตสุขภาพ 

๑.๓.๒) กิจกรรม 

การส ื ่อสารประชาส ัมพ ันธ์  ท ั ้ งภายในภายนอกกระทรวง

สาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องเป้าหมายกิจกรรมเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนและทิศทางการ

ปฏิรูประบบสุขภาพ        ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจเรื่องการ

ปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

๑.๔) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ปฏิร ูประบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

๑.๔.๑) กิจกรรม 

ดำเนินการบริหารเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ๑ - ๑๒ เขตสุขภาพ 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อศึกษาและประเมินผลการดำเนินการบริหารเครือข่ายสถาน

บริการรูปแบบใหม่ในทุกเขตตามข้อเสนอทุกคณะทำงานร่วมเพื่อการปฏิรูปฯ 

๑.๔.๒) กิจกรรม 

ทบทวนยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการปฏิรูป 

๑.๔.๓) กิจกรรม 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

และที่เกี่ยวข้อง  

 



๑๐๕ 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับแผนและทิศทางการสถาน

บริการในกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจ

เรื่องการปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

๒)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒.๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัล Digital Health Record (DHR) และ  

การสนับสนุน Digital Transformation ของระบบบริการสุขภาพ 

๒.๑.๑) กิจกรรม 

การพัฒนา DHR  

เปา้หมายกิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพบริการลดภาระงาน ลดเวลารอคอยรับ

บริการ  

๒.๒.๒) กิจกรรม 

การปรับระบบบริการสู่ระบบดิจทิัล  

เป้าหมายกิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงาน ลดเวลารอคอยรับบริการ 

 ๒.๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศ

สุขภาพของชาติ 

๒.๒.๑) กิจกรรม 

การพัฒนามาตรฐานและจัดการมาตรฐานระบบข้อมูลบริการ

สาธารณสุขของประเทศ  

เป้าหมายกิจกรรม 

มีมาตรฐานครบทุกมิติ 

๒.๒.๒) กิจกรรม 

การบูรณาการสารสนเทศสุขภาพระดับประเทศและส่งเสริมการ

นําไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 



๑๐๖ 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

ใน ๕ ปี 

๒.๒.๓) กิจกรรม 

การพัฒนากําลังคนด้านสารสนเทศสุขภาพ  

เป้าหมายกิจกรรม 

มีระบบบูรณาการที่ใช้งานได้ใน ๕ ปี  

๒.๒.๔) กิจกรรม 

การพัฒนาฐานขอ้มูลบุคลากรสุขภาพ และวิชาชีพสุขภาพ  

เป้าหมายกิจกรรม  

- ผูไ้ด้รับการอบรม ๕,000 คน ใน ๕ ปี 

- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศสุขภาพ 

เป้าหมาย 

มีองค์ความรูแ้ละเครื่องมือที่จําเป็นต่อการปฏิรูป  

๒.๓.๑) กิจกรรม 

- การวิจัยและการพัฒนากลไกกระบวนการ และเครื่องมือ เพื่อการ

สนับสนุน Digital Transformation 

- การสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ

สุขภาพ    ในทุกระดับ 

๓)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๓ กําลังคนสุขภาพ   

๓.๑)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

จัดตัง้กลไกระดับชาติในการพัฒนาและกําหนดนโยบาย 

๓.๑.๑) กิจกรรม 

จัดตัง้และดําเนินการคณะกรรมการกําลังคนสุขภาพ  

เป้าหมายกิจกรรม 

มีคณะกรรมการ 

๓.๑.๒) กิจกรรม 

จัดตั้งและดําเนินงานหน่วยงานหลัก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป

และ การพัฒนาระบบกําลังคนสุขภาพของประเทศ 



๑๐๗ 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

มีองค์กรหลักที่มีศักยภาพสูงและสามารถขับเคลื่อนงานได้ตาม    

เป้าหมาย  

๓.๒)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในระบบดิจทิัล 

๓.๒.๑) กิจกรรม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาและกําหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศกําลังคน     

ด้านสุขภาพของประเทศ 

เป้าหมายกิจกรรม 

มีมาตรฐานใน ๓ ปี  

๓.๒.๒) กิจกรรม 

การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข

และสถานพยาบาลต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ทําฐานขอ้มูลบุคลากรดิจิทัล 

เป้าหมายกิจกรรม 

มีฐานข้อมูลภายใน ๕ ปี  

๓.๒.๓) กิจกรรม 

การสนับสนุนสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้

ระบบบริหารจัดการบุคคลแบบดิจทิัล 

เป้าหมายกิจกรรม 

หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้ระบบบริหารบุคคลดิจทิัล  

๓.๒.๔) กิจกรรม 

การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศบุคลากร

สุขภาพ  

เป้าหมายกิจกรรม 

มีระบบที่ใชง้านได้ภายใน ๕ ปี 

๓.๓)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การกระจายอํานาจและการสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร  

กิจกรรม  

- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ สุขภาพทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ 



๑๐๘ 

 

- ทดลองการถ่ายโอนอํานาจตามแบบจําลองในเขตสุขภาพ ๒ เขต 

- วิจัยส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคน  

เป้าหมายกิจกรรม 

มีองค์ความรูแ้ละเครื่องมอืที่จําเป็นต่อการกระจายอํานาจและการสร้าง

สมรรถนะ ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

๔)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๔ ระบบบรกิารปฐมภูม ิ

๔.๑)  กิจกรรม 

การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality service & 

Evaluation) 

เป้าหมายกิจกรรม 

เคร ือข ่ายบร ิการท ุกระด ับร ่วมก ันจ ัดบร ิการในร ูปแบบบร ิการท ี ่มี

ประสิทธิภาพ (Value based Interventions) มุ ่งสู ่เป้าหมายระยะยาว “Triple Aim” เกิดความเป็นธรรม

ครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ตลอดจนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ) การป้องกันโรค การ

รักษาพยาบาลและการฟื้นฟู สมรรถภาพ โดยเน้นแนวทางดูแลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (แต่แรก

ต่อเนื่องทุกเรื่องเบ็ดเสร็จ) โดยแพทย์และ ทีมสหวิชาชีพ และเชื่อมโยงกับบริการเฉพาะโรค บริการทาง

สังคม) 

 

๔.๒)  กิจกรรม 

การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  

เป้าหมายกิจกรรม 

- ประชาชนในพื้นที่ตน้แบบรับรู้ชื่อแพทย์ประจําตัว 

- เพื่อให้ขอ้มูลการดูแลสุขภาพกลับไปสู่ประชาชน  

- เพื่อนําการบันทึกข้อมูล electronics มาใช้ในกระบวนการดูแลของ PCC  

- มีการประมวลผลข้อมูลสําคัญได้ (Data Center) 

- เพื่อให้ “หมอประจําตัว” สามารถประมวลข้อมูลสําคัญในการดูแลสุขภาพ

ให้กับประชาชนที่อยู่ในความดูแล 

- เพื่อให้มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมี        

ความรอบรู้ทางสุขภาพ 

 



๑๐๙ 

 

๔.๓)  กิจกรรม 

พัฒนากําลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE)  

เป้าหมายกิจกรรม 

- เพื ่อเป็นช่องทางสําคัญสําหรับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

๖,๕๐๐ คน  ใน ๑๐ ปี 

- เพื ่อสนับสนุนให้บุคลากรที ่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น 

เจ้าหนา้ที่ สถานีอนามัยสามารถเข้าศึกษาต่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

- เพื่อแก้ปัญหาการคงอยู่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

- เพื่อส่งเสริมให้แพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเข้าศึกษาต่อ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับรัฐธรรมนูญ  

- เพื ่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว 

- เพื่อให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสอดคล้องกับเป้าหมายระยะ

ยาวของการปฏิรูปบริการปฐมภูมิ 

- เพื่อใหก้ารผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวบูรณการกับระบบบริการปฐมภูมิ 

- เพื ่อให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทุกสหสาขาวิชาชีพ

สอดคล้องกับ เป้าหมายระยะยาวของการปฏิรูประบบริการปฐมภูมิ Triple Aim 

- เพื่อให้ผลิตแพทย์เวชศาสตร์บูรณาการกับระบบบริการปฐมภูมิ 

- เพื่อส่งเสริมการผลิตกําลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิรองรับนโยบายคลินิก        

หมอครอบครัว 

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและความเชี่ยวชาญในแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ 

- สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันช้ันนําของทั้งในและต่างประเทศ  

๔.๔)  กิจกรรม 

- พัฒนากลไกอภบิาลระบบ (Governance)  

เป้าหมายกิจกรรม  

- เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการจัดการใหเ้กิดระบบสุขภาพปฐมภูมทิี่มุ่งหวัง 

- เกิดข้อเสนอเชงิโครงสร้างการบริหารจัดการระบบ 



๑๑๐ 

 

- บริการปฐมภูมิจัดให้มีหน่วยงานที่บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดการ

จัดรูปแบบบริการของคลินิกหมอครอบครัวที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมายการจัดบริการปฐมภูม ิ

- เพื ่อให้เป็นองค์กรที ่ทําหน้าที ่สนับสนุนส่งเสริม และอํานวยการให้

ผูเ้กี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบปฐมภูมติามแผนปฏิรูประบบปฐมภูมิ 

๕)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๖ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

๕.๑)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

กิจกรรม  

- ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

- สนับสนุนการพัฒนาบริการนอกเวลาสําหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน  

- โครงสร้างและกลไกการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน

ภาวะโรค/ภัยสุขภาพ 

๖)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

๖.๑)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- การปรับปรุงโครงสร้างการทํางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

กิจกรรม  

- จัดตัง้ NHPB 

- กําหนดใหบ้ทบาทของ PCC ต้องเน้นด้าน P&P ใหม้ากกว่างานด้านการรักษา  

๖.๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

กิจกรรม 

ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

ความเช่ือมโยงกับทิศทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ลําดับความสําคัญของงานตามที่ NHPB กําหนด 

เป้าหมายกิจกรรม 

การจัดสรรงบประมาณเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง และ

ลําดับความสําคัญของปัญหาการพัฒนางานด้าน P&P 

 



๑๑๑ 

 

๖.๓)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การพัฒนากําลังคนด้าน P&P  

๖.๓.๑) กิจกรรม 

competency mapping  

เป้าหมายกิจกรรม  

- ระบบงาน P&P มี บุคลากรที่มสีมรรถนะเหมาะสมปฏิบัติงาน 

- ระบบงาน PP มีบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ 

๖.๓.๒) กิจกรรม 

- ค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรสาขาขาดแคลนพิเศษ เป้าหมาย

กิจกรรม 

- ระบบงาน P&P มีบุคลากรที่มสีมรรถนะเหมาะสมปฏิบัติงาน  

๖.๔)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  

จกรรม 

การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตาม  

แผนฯ ที่ได้จัดทําไว้แลว้ 

๗)   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

๗.๑)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ  

กิจกรรม 

มีระบบการคุ้มครองด้านการสื่อสารโดยมีหน่วยงานกลางคัดกรองข้อมูลด้าน

สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น ถูกต้อง ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ตรวจจับข้อมูลเท็จ ตอบโต้ขอ้มูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องอย่างทันท่วงที่ต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 

เป้าหมายกิจกรรม 

- ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงประชาชน 

- ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง              

(Self - management) และครอบครัวได้ 



๑๑๒ 

 

๗.๒)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การศกึษาวิจัยเชงิประเมนิผล  

๗.๒.๑) กิจกรรม 

การวิจัยการทํางาน ด้วยฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทํางาน 

Evidence Based ที่เรยีกว่า Implementation Science research Practice 

เป้าหมายกิจกรรม 

วิธีการทํางานใหม่เชงิบริบทและสิ่งแวดล้อม  

๗.๒.๒) กิจกรรม 

Center of Health Literacy excellence รวบรวมงานว ิจ ัยและองค์

ความรูว้ิชาการ - Application  

เป้าหมายกิจกรรม  

คลังปัญญา health literacy 

๘)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่  ๔ การคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ 

๘.๑)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ทบทวน ออกแบบ โครงสร้างกระบวนการ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จัดทําข้อเสนอ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนกํากับ ติดตาม ที่เหมาะสม 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยมีเป้าหมายการดําเนินการให้แล้ว

เสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้จะต้องมีแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนกํากับสําหรับกลุ่มผู้เสียเปรียบใน

สังคมผู้พิการแยกต่างหากด้วย 

กิจกรรม 

- (ร่าง) แก้ไข พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การรักษาและการช่วยชีวิตคน

ไม่ใช่สินค้าหรอืบริการ ยกเว้นบริการเสริมความงาม 

- (ร่าง) พ.ร.บ.มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข : กําหนดชั่วโมง  

การปฏิบัติงานในเวลา-นอกเวลา กรณีฉุกเฉินกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม กลไกการคุ้มครองในกรณีที่

บุคลากรจำเป็นต้องปฏิบัติงานเกินมาตรฐานเพื่อสนองนโยบายของรัฐ 

- (ร่าง) พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ สร้างกลไกในการพิพากษาคดี

ทางการแพทย์ในระบบไต่สวนเพื่อช่วยเหลือผู้พิพากษาในการทําคําพิพากษาภายใต้พยานหลักฐานทาง

การแพทย์ที่ม ีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง โดยไม่ก้าวล่วงดุลพินจิโดยอิสระของศาล 

 



๑๑๓ 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศที่

เป็นระบบมีมาตรฐานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ 

๘.๒)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 จัดระบบการเยียวยาผู้เกี ่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการบริการด้าน

สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมเหมาะสมและทันท่วงที โดยมีเป้าหมายการดําเนินการให้แล้ว เสร็จ 

ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘.๓)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น ผลลัพธ์ของการให้บริการ ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการ

ให้บริการการ เตือนภัยด้านสุขภาพที่ควรระวัง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.๔)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

อาหารปลอดภัย  

๘.๔.๑) กิจกรรม 

ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่ง

จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จและมีการนําไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการTrading (QR code)  

เป้าหมายกิจกรรม 

๑. ทุกตลาดสดน่าซื้อ/ร้านอาหารที่จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จมี

มาตรฐานพร้อมทั้งคู่มอืการปฏิบัติงานและอบรม 

๒. มีระบบกํากับ ตดิตาม เน้นเชงิรุกมากกว่าเชิงรับ 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารบังคับใช้กฎหมาย  

๘.๔.๒) กิจกรรม 

มีระบบฐานข้อมูลและนําไปใช้เพื่อการวางแผนในการตัดสินใจได้อย่าง

มีประสิทธิผล 

เป้าหมายกิจกรรม 

มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนในการตัดสินใจป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอาหาร ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๑๔ 

 

๘.๔.๓) กิจกรรม 

ภาครัฐมีระบบการทํางานที่มีคุณภาพโดยนําระบบคุณภาพอาหาร

ปลอดภัยที่สอดคล้องกับสากล 

เป้าหมายกิจกรรม 

ทุกหน่วยงานของภาครัฐที่ควบคุม ดูแลอาหารตลอดห่วงโซ่ มีระบบ

การทํางานที่ เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการสากล 

๘.๔.๔) กิจกรรม 

สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ผัก 

ผลไม้ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เนือ้สัตว์และอื่นๆ) 

เป้าหมายกิจกรรม 

อาหารทุกประเภทมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เน้นโรงพยาบาล (ปี 

๒๕๖๑) / โรงเรียน (ปี ๒๕๖๒) / วัด (ปี ๒๕๐๓) 

๙)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ  

๙.๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กําหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักสําหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์ 

เสริม และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินสําหรับการจัดหลักประกัน

สุขภาพ 

๙.๑.๑) กิจกรรม 

การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและ

แหล่งเงนิ 

เป้าหมายกิจกรรม 

ชุดสิทธิประโยชน์หลัก 

๙.๑.๒) กิจกรรม 

การพัฒนาชุดส ิทธ ิประโยชน์เสร ิม ๑)  พร้อมประมาณการ

ค่าใชจ้่ายและแหลง่เงนิ  

เป้าหมายกิจกรรม 

ชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๑  

 



๑๑๕ 

 

๙.๑.๓) กิจกรรม 

การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๒ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย

และแหล่งเงิน   

เป้าหมายกิจกรรม  

ชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๒ 

๙.๒)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การคุ้มครองด้านสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่

ประชาชนไทยรวมถึงแหล่งเงิน 

กิจกรรม 

- กําหนดแผนการจัดระบบความคุ้มครองแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ

สิทธิรวมทั้งผูท้ี่ไม่ใช่ประชาชนไทย 

- การปรับปรุงกฎหมายและจัดทําร่างกฎหมายสําหรับการจัดหลักประกัน

สุขภาพและแหล่งเงนิสําหรับคนต่างชาติ 

- การดําเนินการนําร่องระบบประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าว บุคคลที่มี

ปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

คนต่างด้าว บุคคลที่มปีัญหาสถานะและสิทธิ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

๙.๓)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ  

๙.๓.๑) กิจกรรม 

การจัดตั้งสํานักงานกลางทําหน้าที่พัฒนามาตรฐานและการจัดการ

สารสนเทศ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่าบริการ 

เป้าหมายกิจกรรม 

- กลไกการจ่ายมีเอกภาพ 

- การส่งเบิกและการเบิกจ่ายมีเอกภาพ  

๙.๓. ๒) กิจกรรม 

การปรับปรุงกลไกการจ่ายเพื่อใชร้่วมกันในระดับประเทศ  

 



๑๑๖ 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

ครอบคลุมทุกประเภทบริการ  

๙.๔) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศทางการคลังระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานสารสนเทศ 

ทางการคลัง 

๙.๔.๑) กิจกรรม 

การพัฒนามาตรฐานรายงานต้นทุนการจัดบริการ การทดลองใช้

และขยายผลใหทุ้กหน่วยบริการ ทั้งรัฐและเอกชนดําเนนิการ 

เป้าหมายกิจกรรม 

ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย จํานวน ๓ ระบบ  

๙.๔.๒) กิจกรรม 

การพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสถิตสิําหรับการคลัง 

เป้าหมายกิจกรรม 

ประเทศไทยมีสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนทางการคลังบริการ

สุขภาพ  

๙.๔.๓) กิจกรรม 

การพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร์ประกันภัยและเศรษฐมิติทางการ

คลังบริการสุขภาพ 

๙.๕) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การพัฒนาต้นแบบการจัดบริการแบบเพิ่มความคุ้มค่าและได้รับการชดเชย     

อย่างเหมาะสมและการขยายผลไปสู่เรื่องอื่น 

เป้าหมาย 

การจัดบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้  

๙.๖) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

เป้าหมาย 

คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมทางสุขภาพดีขึ้น และสามารถ  

ดูแลตัวเองตลอดจนใชบ้ริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

 



๑๑๗ 

 

๒.๒.๒  แผนการปฏริปูประเทศ ด้านกฎหมาย 

๑)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๓ : มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัด

ความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

๑.๑)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

พิจารณาแนวทางในการดําเนินการเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 

กิจกรรม 

พิจารณาศึกษาแนวทางในการดําเนินการ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทาง  

ด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพ

ตั้งแต ่ วัยเด็กและการรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้

ที่มอีุปสรรค ในการเข้าถึงสาธารณสุข 

เป้าหมายกิจกรรม  

ขจัดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข 

๒.๒.๓ แผนการปฏริูปประเทศ ด้านกระบวนการยุตธิรรม 

๑.๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี  

กิจกรรม 

- ให้มหีน่วยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุขที่ทําหน้าที่สนับสนุนการทํางาน  

ของแพทย์ปฏิบัติงานด้านนิติเวช และจัดให้มรีะบบงบประมาณรายการเฉพาะที่เพียงพอ 

- จัดให้มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนิติเวชทั่วถึงตามโรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

- ออกกฎหมายกําหนดใหโ้รงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่  

รับผิดชอบชัดเจนในการชันสูตรพลิกศพ การเก็บหลักฐานจากศพและการตรวจร่างกายผู้เสียหาย พยาน

และ ผูต้้องหาในคดีอาญาทั่วประเทศ 

 



๑๑๘ 

 

๒.๒.๔  แผนการปฏิรปูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ 

๑)   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑) 

๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบ

คุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

๑.๑.๑) กิจกรรม 

ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวติ 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

หลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวติซึ่งจะช่วยใหข้้าราชการลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการทุจริต 

๑.๑.๒) กิจกรรม 

การบริหารงานภาครัฐต้องมีการกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่ง 

(Job Specification) 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึง

กำหนดเส้นทางการรับราชการ (Career Path) การสืบทอดงาน(Succession Planning) ในการเข้าสู่ตำแหน่ง

ผู้บริหาร ระดับสูงที่ชัดเจน เปิดเผยและตรวจสอบได้จากประชาชน โดยต้องมีการบันทึกคุณสมบัติและ

เหตุผลในการสรรหา หรือการคัดเลือกที่เป็นรูปธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมในอดีต ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร

ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยและ จรยิธรรมแม้ว่าได้รับการล้างมลทินก็ตาม และผ่านเกณฑ์ประเมิน 

“สัตบุรุษ” ตามที่ทางราชการกําหนด รวมถึง ต้องไม่อยู่ในความผูกพันแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความ

ครอบงำใด ๆ 

๑.๒) กลยุทธ์ที ่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ

ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและเป็น ตัวอย่างในการบรหิารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณปีล่อยปละ

ละเลยไม่ดําเนนิการให้ถือเป็น ความผิดวินัยหรอืความผิดทางอาญา 

 



๑๑๙ 

 

๑.๒.๑) กิจกรรม 

ปลุกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity) 

โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริตวิริยะ อุตสาหะ ทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) 

และซื่อตรง ต่อประชาชน 

เป้าหมายกิจกรรม 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อลดความโลภมาประยุกต์ใช้

ในการดําเนินชีวติจนเป็นวิถีชีวติ 

๑.๒.๒) กิจกรรม 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการ

บริหารจัดการ หน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

เป้าหมายกิจกรรม 

บูรณาการการพัฒนาและดํารงความประพฤติที ่ดีของเจ้าหน้าที่   

ของรัฐเข้าด้วยกัน อันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และการกวดขันวินัย โดยให้มี

การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 

๑.๒.๓) กิจกรรม 

ให้ทุกหน่วยงานของรัฐนํามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

สําหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและ  

เจ้าพนักงานขององค์การ ระหว่างประเทศมาใช้ 

เป้าหมายกิจกรรม  

ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ -: 

- การป้องกันการรับสินบนต้องเป็นนโยบายสําคัญจากระดับ

บริหารสูงสุด 

- การประเมนิความเสี่ยงในการให้สนิบนกับเจ้าหนา้ที่ 

- มาตรการป้องกันเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้

และเรียกรับสินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน 

- ต้องนํามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความ

เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับหน่วยงาน 



๑๒๐ 

 

 

- ต้องมีระบบบัญชทีี่ดี 

- ต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ

มาตรการป้องกันการรับสินบน (เช่น บุคคลที่มีนิสัยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือมีหนี้สินมากไม่ควรดํารง

ตําแหน่งที่มอีํานาจรัฐ) 

- ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทําผิดหรือ

กรณีมีเหตุน่าสงสัย 

- ต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการรับ

สินบนเป็นระยะ 

      เป้าหมายกิจกรรม 

เพื ่อเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับการ

ประเมิน ITA  

๒.๒.๔)   กิจกรรม 

จัดทํากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติ   

มิชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  เป้าหมายกิจกรรม 

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ในหน่วยงาน ได้แก่ 

- การประเมนิความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน  

- การจัดระบบสํารวจและเฝา้ระวังป้องกันคอร์รัปชัน 

- ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชันใน

หน่วยงาน (Hazard Report) 

- การประชุมป้องกันการคอร์รัปชันประจำเดือน ซึ ่งหัวหน้า

หน่วยงานต้องเป็นประธานในการประชุม 

- การแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรมส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน 

- ระบบการแจ้งเตือนเพื ่อป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชันใน

หน่วยงาน  

 



๑๒๑ 

 

๒.๒.๕)  กิจกรรม 

ให้ม ีการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในหน่วยงาน 

(Integrity and Transparency Assessment- ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. กําหนดเป็นประจําทุกปี หากไม่ผ่าน

การประเมนิในเกณฑ์ ๘๐% หัวหนา้ส่วนราชการอาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากตําแหน่ง 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อเร่งรัด กํากับ ติดตามใหห้น่วยงานใหค้วามสําคัญกับการประเมิน ITA 

๑.๓)  กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ

และมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจรติในหน่วยงาน 

๑.๓.๑) กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน ให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกํากับดูแล

ด้วยตนเอง 

เป้าหมายกิจกรรม 

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่

เสมอและถอืว่าเป็นภารกิจที่สําคัญซึ่งหัวหนา้ส่วนราชการตอ้งกํากับดูแลด้วยตนเอง 

๑.๓.๒) กิจกรรม 

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และต้องยึด

หลักการกระจายอํานาจการบริหาร 

เป้าหมายกิจกรรม 

บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐตอ้งยึดหลักคุณธรรม  

๑.๓.๓) กิจกรรม 

วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน

ราชการเป็นประจาํทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนอืตนตามระยะเวลาที่กําหนด 

เป้าหมายกิจกรรม 

วางระบบการประเมนิความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

 



๑๒๒ 

 

๑.๓.๔) กิจกรรม 

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน    

จากหน่วยงานตรวจสอบหรือภาคประชาชนหัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

เป้าหมายกิจกรรม 

หัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้

แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน

หน่วยงานตรวจสอบ ผู้แจ้งเบาะแสและประกาศในสื่อสาธารณะขององค์กรพร้อมกับแจ้งมาตรการป้องกัน

และแก้ไขในขั้นต้น 

๑.๔) กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการ

ใช้อํานาจรัฐที่ได้รับมอบ 

๑.๔.๑) กิจกรรม 

หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรอื

จัดให้มมีาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลอืเท่าที่จําเป็น 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรอืจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้

เหลือเท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการขออนุญาตให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัด

ให้มมีาตรการอืน่แทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นอยู่เสมอ 

๑.๔.๒) กิจกรรม 

หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

เป้าหมายกิจกรรม 

จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอรวมถึงการเผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา และหลักฐานที่ต้องใช้ใน

การดําเนินการผ่านสื่อสาธารณะของหน่วยงาน พร้อมกับจัดทําแผนผังขั้นตอนการดําเนินการขนาดที่เห็นได้

ชัดเจนภายในหน่วยงาน      ที่ให้บริการประชาชน 

๑.๔.๓) กิจกรรม 

ใหพ้ิจารณากําหนดวิธีการยื่นคําขออนุมัต ิอนุญาต หรอืการแจ้งข้อมูล

ต่อหน่วยงานของรฐัผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองในทุกกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ 



๑๒๓ 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

พิจารณากําหนดวิธีการยื่นคําขออนุมัติอนุญาต หรือการแจ้งข้อมูล

ต่อหน่วยงาน ของรัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองในทุกกรณีที่สามารถปฏิบัติ

ได้ และหากมีการตอ้งชําระเงินให้ดําเนนิการผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

๑.๔.๔) กิจกรรม 

ให้ส่วนราชการต้องมีการกําหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของ         

เจ้าพนักงานของรัฐในสังกัดด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐอยู่เสมอและประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะ 

เป้าหมายกิจกรรม 

ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการจัดทํา

กรอบแนวทางการใช้อํานาจดุลยพินิจในการให้บริการประชาชนอยู่ เสมอ และเปิดเผยแนวทางและเหตุผล

ของการใช้อํานาจดุลยพินิจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔.๕) กิจกรรม 

ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการขออนุมัติหรือขออนุญาต 

ต่าง ๆ กํากับ ดูแล การปฏิบัติของเจา้หนา้ที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด 

เป้าหมายกิจกรรม 

กํากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัิ

อย่าง เคร่งครัด หากมีข้อรอ้งเรียนจากประชาชนผู้รับบริการต้องดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็วและ

พิจารณา  ลงทัณฑ์ทางวินัยต่อเจา้หนา้ที่ผู้นัน้ทันที 

๑.๕) กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับ

โดย ไม่คํานึงถงึอามิสสินจ้าง 

๑.๕.๑) กิจกรรม 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตสํานึกจิตบริการให้กับ       

เจ้าพนักงานของรัฐ และเน้นย้ำให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ 

เป้าหมายกิจกรรม 

ปลุกจิตสํานึกจิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ และเน้นย้ำให้

ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ซึ่งทําให้ต้องมีหน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้การดูแลประชาชน

เสมือนเป็นผู้บังคับบัญชา หรอืญาตผิูใ้หญ่อย่างเสมอภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่รับอามิสสนิจา้งใดๆ 

 



๑๒๔ 

 

๑.๕.๒) กิจกรรม 

ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จาก

การปฏิบัติหนา้ที่  

เป้าหมายกิจกรรม 

ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยติด

ประกาศไว้ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งให้บริการประชาชนรวมถึงการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๑.๕.๓) กิจกรรม 

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติ

หนา้ที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ 

เป้าหมายกิจกรรม 

ให้จ่ายเฉพาะประชาชนที่ช่วยเหลือทางราชการเท่านั้น ส่วนการตอบ

แทนเจ้าพนักงานของรัฐให้ดําเนินการในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําปี 

๑.๕.๔) กิจกรรม 

ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภท

ผ่านธนาคารเท่านั้น 

เป้าหมายกิจกรรม 

เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคาร

เท่านั้น หากมีการรับเงินรายได้อื่นที่พึงมีด้วยเงินสดถือเป็นความผิดวินัย เว้นแต่เป็นกิจกรรมเพื่อเสริม

รายได้ โดยใหร้ายงานผูบ้ังคับบัญชาในทุกรอบปี 

๑.๖) กลยุทธ์ที่ ๕ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่

เปิดเผย ตรวจสอบได้ 

๑.๖.๑) กิจกรรม 

ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ 

ป.ป.ช. แจ้งบัญชทีรัพย์สินและหนีส้ินตามใบแบบที่กําหนดต่อผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง 

เป้าหมายกิจกรรม 

แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่กําหนดต่อผู้บังคับบัญชา

โดยตรง และให้เก็บไว้ในสมุดประวัติของตนโดยมิให้มีการเปิดผนึก หากมีรายการเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่า

เกินร้อยละ 90 ให้ยื่นรายการใหม่ 

 



๑๒๕ 

 

๑.๖.๒) กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารงานบุคคลของหน่วยรับผิดชอบการเก็บ

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ

ร่ำรวยผิดปกติซึ่ง ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูล ให้นําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้ 

ป.ป.ช. ดําเนนิการและเปิด ผนึกซองบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ินเพื่อตรวจสอบ 

เป้าหมายกิจกรรม 

หากมีเรื ่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ำรวย

ผิดปกติซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูลให้นําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้ ป.ป.ช. 

ดําเนนิการและเปิดผนกึซองบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ินเพื่อตรวจสอบ 

๑.๖.๓) กิจกรรม 

เจ้าพนักงานของรัฐที ่ละเลยไม่ยื ่นบัญชีทรัพย์สินและหนี ้สินต่อ

ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 

เป้าหมายกิจกรรม 

เจ้าพนักงานของรัฐที ่ละเลยไม่ยื ่นบัญชีทรัพย์สินและหนี ้สินต่อ

ผูบ้ังคับบัญชา โดยตรงถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 

๒)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๒)  

๒.๑  กลยุทธ์ที ่ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

ภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา ๕๔,๒๕๓) 

กิจกรรม 

ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุนของ 

หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ กรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุน

ที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีทุกประเภทรายการจากทุกแหล่งที ่มา พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของหน่วยงานทุกสิ้นไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อเผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณของส่วน

ราชการ/หน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นปัจจุบัน 

เป้าหมาย 

เพื่อเผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ            

ให้เป็นปัจจุบัน 

 



๑๒๖ 

 

 

๓)  เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่ ๓ : ด้านการปราบปราม (๑) 

๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดําเนินมาตรการ

ทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือ

พบเหตุอันควรสงสัย ว่าประพฤติมิชอบ หรอืกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

๓.๑.๑) กิจกรรม 

กรณีท ี ่ เป ็นการผิดว ิน ัยร ้ายแรง ให้ห ัวหน้าหน่ วยงานของร ัฐตั้ง

คณะกรรมการ สอบสวนภายใน ๗ วันทําการโดยกําหนดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จใน ๖๐ วันหลังจาก

รับทราบคำสั่ง แล้วรายงานให้ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจําเป็น

สามารถขอขยายระยะเวลาได้อกีไม่เกิน ๒ ครัง้ๆ ละ ๓๐ วัน 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อบังคับใช้มาตรฐานจรยิธรรมหรอืมาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง  

๓.๑.๒) กิจกรรม 

หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ให้การ

รักษา มาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสําคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กรที่บุคลากรทุก

คนต้องยึดมั่น ยึดถือ และให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยของเจ้าหน้าที่

ของรัฐอย่างเคร่งครัด 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนรับรู้รับทราบโดยปราศจากข้อสงสัย ก่อให้เกิด

ผลผูกพันถึงความรับผิดกรณีกระทำการทุจริตหรอืทำผดิจริยธรรมในภายหลัง 

๓.๒) กลยุทธ์ที่  ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ

หน่วยงาน ตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระทําผิด

วินัยด้วยการ   เฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย 

๓.๒.๑) กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคยถูกดําเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ทุจรติให้มผีลต่อการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายด้วย 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อบังคับใช้มาตรการทางวินัยใหเ้กิดประสทิธิภาพ  



๑๒๗ 

 

 

๓.๓) กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ  

๓.๓.๑) กิจกรรม 

 รวดเร็ว 

- การกําหนดเวลาในการดําเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้

ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา 

- บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็ว

เท่าที่ อาจจําเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึกรายงานการเงิน หรือเอกสาร

อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 

 เป้าหมายกิจกรรม 

 เพื่อเร่งรัดการดําเนินการทางวินัยใหม้ีความรวดเร็ว 

๓.๓.๒) กิจกรรม 

 เด็ดขาด 

- หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดต้องดําเนินการลงโทษ

ทันทีภายในเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 

- หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในตําแหน่ง

หน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่พักงาน หรือให้ออก

จากราชการไว้ก่อน 

- กรณีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งใน

องค์กรอิสระ ใหส้ร้างกลไกเพื่อติดตามพฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูล และดําเนินการทันทีหากปรากฏว่ามีมูลให้พัก

การปฏิบัติหน้าที ่

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อให้การดําเนินการทางวินัยมีความเด็ดขาดสร้างความเกรงกลัว

ต่อผู้กระทําผดิ 

๓.๓.๓) กิจกรรม 

- หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

เงื่อนเวลาที่กําหนดและแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและเป็น

ข้อมูลหรอืดําเนนิการต่อไป 



๑๒๘ 

 

- หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระทําความผิดก็

ให้เปิดเผยข้อมูลใหส้าธารณะทราบ 

เป้าหมายกิจกรรม 

เพื่อทําให้มาตรการลงโทษทางวินัย เป็นที่ยอมรับสร้างความเป็นธรรม      

ในการดําเนินการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

๔)  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่เรื่อง ที่ ๔ : ด้านการบรหิารจัดการ 

๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อน นโยบายและ

ยุทธศาสตร์โดย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบรหิารกับส่วนประสานการตรวจสอบการ

ใช้อํานาจรัฐ 

กิจกรรม 

การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 

เป้าหมายกิจกรรม 

การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 

 

๒.๒.๕ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

๑)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์

ชีวติประชาชน 

๑.๑)  กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อ

ประชาชนในสถานการณ์หรอืภาวะฉุกเฉิน 

แผนงานที่ ๒ พัฒนาระบบการแจ้งเตือน และบูรณาการข้อมูลสําคัญ เพื่อใช้

ในสถานการณ์หรือ ภาวะฉุกเฉิน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เชื ่อมโยงข้อมูลที ่สําคัญ เช่น ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่าง 

โรงพยาบาล ต่างๆ เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 



๑๒๙ 

 

๑.๒)  กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คำปรกึษาจากหน่วยงานของรัฐ 

แผนงานที่ ๑ กําหนดช่องทางการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม 

เพื่อให้ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เป้าหมายแผนงาน 

ให้ประชาชนได้รับข้อมูล คำปรึกษาจากหน่วยงาน ของรัฐ ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

จัดเตรียมความพร้อมในการให้คำปรึกษาทั ้งด้านทรัพยากร ด้านการ

จัดบริการและดา้นเทคโนโลยี 

๑.๓) กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น  

ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 

แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัต/ิอนุญาตจากภาครัฐเพื่ออํานวย 

ความสะดวกแก่ประชาชน 

เป้าหมายแผนงาน 

การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชนและผู้ประกอบการเร็วขึ้นง่ายขึ้นและถูกลง  

(Faster, Easier and Cheaper) ลดการขอข้อมูล และเอกสารซ้ำซ้อนจากผู้ขอรับบริการ 

๑.๓.๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต

และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกและสรา้งความพึงพอใจแก่ผูร้ับบริการ 

เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน  

๑.๓. ๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ดําเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้

ไกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัตอินุญาตในภาครัฐ 

เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ

(ถ้ามี)  

 

 



๑๓๐ 

 

๑.๓.๓) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบดิจทิัล เพื่อรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวติ และ

ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงขอ้มูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได ้

เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจทิัลเพื่อรองรับการให้บริการ 

๒) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ

เชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

๒.๑)  กลยุทธ์ที่ ๒ นําระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน้ำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการ

บริหารราชการ  

เป้าหมาย 

เพ ื ่อให้หน่วยงานภาคร ัฐสามารถดําเน ินงานตามภารกิจ ได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพโดย การนําเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้งาน 

๒.๑.๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะ

ของหน่วยงาน 

- พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 

เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร 

๒.๒) กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดทํา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 

ดิจทิัลของหน่วยงานภาครัฐ 

๒.๒.๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กําหนดให้มีผู ้รับผิดชอบหลักในการกําหนดชุดข้อมูลสําคัญ การ

จัดทํา การรวบรวม การวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer) 

เป้าหมาย 

หน่วยงานของรัฐม ีChief Data Officer ซ้ำมีอํานาจหน้าที่ที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดจิทิัล 

 



๑๓๑ 

 

๒.๒.๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

จัดทําชุดข้อมูลสําคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไป

ตาม มาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

- ข้อมูลสําคัญที่เกี ่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความ

เป็นอยู่ของ ประชาชน หรอื ภารกิจของหน่วยงาน 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผน 

และ งบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลกําลังคนภาครัฐ เป็นต้น 

เป้าหมาย 

- หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทําข้อมูลสําคัญตามมาตรฐานที่กําหนด 

และ เชื่อมโยงขอ้มูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 

- หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัด

อันดับของประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒.๒.๓)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เชื่อมโยงข้อมูลสําคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้

ผูบ้ริหาร ระดับสูงสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สําหรับใช้ใน

การตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑)  วัตถุประสงค์ท่ี 

๑.๑ เพื่อวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยม

ที่ด ี   มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน เก่งที่

มีทักษะความรูค้วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวติ 

๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ

เข้มแข็งพึ่งพา  ตนเองได้ 

 



๑๓๒ 

 

๒)  เป้าหมายรวมที่ 

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 

ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ

รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจรญิงอกงามทางจิตวญิญาณ มีวิถี

ชีวติ ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง

ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ยร้อยละ ๑๕ (หลัก) 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน

บริการและดิจทิัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาด

เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ

การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้ น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ

ฐานความรูช้ั้นสูงใหม่ๆ  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ

สู่ภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทย มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ 

ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการ ลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ

ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบ้ริการซึ่งภาคเอกชน ดําเนนิการแทนได้ดีกว่า

ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และการบริหาร จัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการ จัดการ

นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ 

งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง  ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนกีารรับรู้การทุจริตดีขึน้ รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ

ที่ม ีความรูค้วามสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจทิัลเพิ่มขึ้น 

๓)  ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๓.๑)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

๓.๑.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึน้ 



๑๓๓ 

 

๓.๑.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

(หลัก) 

๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพที่ดีและ

มีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้คำปรึกษา

ด้าน สุขภาพจิตที่เข้าถึงได้งา่ย และกํากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย ทั้งรูปแบบ

การออกกําลังกายโภชนาการที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที ่สาธารณะ         

สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต

อย่างมีคุณค่า (รอง) 

๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง

สังคมที่เหมาะสม 

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ

การเงนิการคลังดา้นสุขภาพ (รอง) 

๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาล

ทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มี 

อุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

๓.๕.๒ จัดทําแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการ

ตามเศรษฐานะที่คํานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดย

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ 

๓.๕.๓ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้

สามารถ ใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อ

ความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านการคลังและสาธารณสุข 

๓.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง) 

๓.๒.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง

สังคมของภาครัฐ 

 



๑๓๔ 

 

๓.๒.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ 

สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย 

กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและ

ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชวีิตให้ดีขึ้น (หลัก) 

๓.๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนํา

เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์

เฉพาะทางในพืน้ที่ห่างไกล 

๓.๑  เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้

สามารถเข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (รอง) 

๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ใน

พืน้ที่ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลอืและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ

ด้านค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ 

อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้

คำปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี ่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื ้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้าน

สุขอนามัย 

๓.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (รอง)  

๓.๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  

๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยนื (หลัก) 

- เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

- เป้าหมายที ่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง 

เศรษฐกิจสูงขึ้น 

๒.๒ การสรา้งความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา (รอง) 

- เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 



๑๓๕ 

 

๓.๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 

และบริการ 

๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 

๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการ      ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่

เพื่อส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เตบิโตอย่างเข้มแข็ง  

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

- ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

๓.๔)  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง) 

 ๓.๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ 

๓.๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทาง

อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมอืงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

หรอืเมืองสีเขียวเพื่อสรา้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 

๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสม ในพื้นที ่วิกฤต 

ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื ่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรา้งวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

๓.๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

๓.๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

๕. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร  

และภัยคุกคามอื่นๆ (หลัก) 



๑๓๖ 

 

๔. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั ่นคงในกลุ่ม 

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไป

กับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ (รอง) 

๓.๕.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ (สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินด้านโรคอุบัติใหม่

และโรคอุบัติซ้ำ) (หลัก) 

๓.๒.๓ มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที ่มีประสิทธิภาพให้  

พร้อมในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและยามวิกฤติฉุกเฉิน 

๓.๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบ ูรณาการและเตรียมความ  

พร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลัง

เกิดภัย พร้อมทั้งจัดทําระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด      

ถึงระดับชุมชน 

๓.๒.๗ ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ทั้งระดับภูมภิาค และพหุภาคี 

๓.๓  การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการ

ความร่วมมอืกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (รอง) 

๓.๓.๔ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศ ภูมิภาค และ 

นานาชาติ ในการวางระบบเฝา้ระวัง 

๓.๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ  

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 

๓.๖.๑)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

๑. ลดสัดส่วนค่าใชจ้่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (หลัก) 

๓. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใหสู้งขึ้น (รอง)  

๓.๖.๒)  แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร 

ภาครัฐใหม้ีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 



๑๓๗ 

 

๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ           

ให้มปีระสิทธิภาพ 

๓.๓ เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพและยกระด ับการให ้บร ิการสาธารณะให ้ ได้

มาตรฐานสากล 

๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบ 

สารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดําเนินง านให้มี

ประสิทธิภาพ และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ 

รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง 

๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู ่การ

ให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการ

ดําเนินชีวิต และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน

กระดาษ มีการจัดบริการ ภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้

บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) 

รวมทั้งกําหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ ของรัฐที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้

บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และ ติดตามการดําเนินงานของรัฐได้ 

๓.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ

เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื ่อมโยงการทํางานของ 

หน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทํางานและการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ  

 ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ

เข้าถึง นําไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดได้ทั้งในเชงิเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

๓.๕.๒ ป้องกันการทุจริต 

๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 

และ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรอืข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายใหท้ันสมัย 

 

 



๑๓๘ 

 

๓.๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (รอง) 

๓.๗.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

และคุณภาพชวีิตของประชาชน 

๓.๗.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ใน

เชงิพาณิชย์และเชิงสังคม (หลัก) 

๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

พัฒนาได้เอง 

๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อ 

ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 

๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม (รอง) 

๓.๓.๑ ดา้นบุคลากรวิจัย  

๓.๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (รอง)  

๓.๘.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

๒. เพิ่มจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมอืงน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม

วัยในสังคม 

๔. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

๓.๘.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจ 

- พืน้ที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก 

- พืน้ที่เศรษฐกิจชายแดน  

๓.๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง)  

๓.๙.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

๑. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการ

ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

๓.๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมอืกับภูมภิาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 



๑๓๙ 

 

๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ

ต่างประเทศ 

 

๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติที ่ ๑๓  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อ

เสริมสรา้งความมั่นคงของชาติ 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

รองรับนโยบายที่ ๑๓ 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

ระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญกับภาวะ      

ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยใหทุ้กภาคส่วนพร้อม

สนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

กับต่างประเทศ 

๔) ตัวชี้วัด 

(๑) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติใหพ้ร้อมเผชิญ

กับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 

(๒) ระดับความสำเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ทั ้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

๕) กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และผนึกกําลังใน

ลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย ภัยที่เกิด

จากการสู้รบ และวิกฤตการณ์ความมั่นคง 

(๒) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงานทั้ง

ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ

(๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับ

ต่างประเทศ โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และเข้าร่วม

ฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและ     

พหุภาคี 
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(๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อม

แห่งชาติให้สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัย

คุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

 

๓. แผนระดับที่ ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 

▪ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ของ กระทรวงสาธารณสุข 

▪ แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ของกรมควบคุมโรค (มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙) 

▪ ยุทธศาสตร์การกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ของกรมควบคุมโรค 

(มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕) 

▪ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ของ

กระทรวงสาธารณสุข (มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

▪ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ 

กระทรวงสาธารณสุข (มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

▪ แผนย ุทธศาสตร ์ก ารพ ัฒนางานด ้ านกฎอนาม ั ยระหว ่ า งประ เทศ  พ .ศ .  ๒๕๕๘ 

สําหรับ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่     

4 พฤศจิกายน ๒๕๕๙๙) 

▪ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ แห่งชาติ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ กรมควบคุมโรค (มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

▪ " ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๓ ของ คณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๐) 

▪ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ กระทรวง

สาธารณสุข (มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๐) 

▪ แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกรม ควบคุมโรค 

(มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 

▪ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ของ กรมควบคุมโรค (มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐) 
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▪ แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่        

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

▪ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ของกรมสุขภาพจิต 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ชื่อเดิม แผน

แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของกรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ 

คณะกรรมการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ 

▪ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

▪ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปี  งบประมาณ 

๒๕๖๓ ของ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

▪ นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

▪ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 

▪ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ  

▪ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิต่อระดับชาติ ๕ ปี ของกรมควบคุมโรค  

▪ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ของ กรมอนามัย 

▪ แผนยุทธศาสตร ์อนามัยส ิ ่ งแวดล้อมแห่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ 

กรมอนามัย 

▪ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ของกรมอนามัย  

▪ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจรญิพันธุ์แห่งชาติ ของกรมอนามัย 

▪ แผนทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ของกรมอนามัย 
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ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

สู่แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนด

วิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใน

ศตวรรษที ่ ๒๑” โดยมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ          

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๒ ด้าน 

ในช่วง ๔ ปีขา้งหน้า ดังนี้ 

๑. การปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยั่งยนื  

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม 

โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขโดยตรงคือนโยบายด้านที่ ๙ การพัฒนาระบบ

สาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทาง

สังคมที่ครอบคลุมประชากร ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนําไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย -: 

๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการ

ยกระดับไปสู่ความเช่ียวชาญในด้านการแพทย์แม่นยํา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุม

แรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพืน้ฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้
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มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ และอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วย

โรคเรือ้รัง พร้อมทั้งจัดใหม้ีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้

ด้าน สุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ 

สร้างระบบรับมือต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร และบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมใหชุ้มชน เป็นฐานในการสรา้งสุขภาวะที่ดีในทุกพืน้ที่ 

๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น

หมอ ประจําบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี

คุณภาพให้ ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละ

ระบบ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์

ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่ม บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพ

การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะ

ผูสู้งอายุในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่

เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบําเหน็จบํานาญหลังพ้นวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีส่งเสริมความ

เสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุน และยกระดับคุณภาพการศกึษา 

ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัย

และมีสุขอนามัยที่ดใีนการทํางาน ได้รับรายได้สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ 

นอกจากนโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้าน รัฐบาลได้กําหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการเพื่อ

บรรเทา ปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

ดังนี้ -: 

๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจํากัดในการประกอบอาชีพของ

คนไทย 

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้

น้อย ผูย้ากไร้ ผูด้้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ 



๑๔๕ 

 

เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลด

ภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ พัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมปิัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่

อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการ

บริการอย่างมีคุณภาพ 

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๔. การให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒) 

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการ

ประจํา 

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้ 

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

๑๑. การจัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อ 

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

๓.๒ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 

ได้มอบนโยบายในการประชุมผูบ้ริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง

ประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชน      

ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องทํางานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย 

ลดความจนของ ประชาชน ดังนั้น นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจาก

วันนี ้คือ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจ

กันทํางาน ที่สําคัญ ๕ ด้านดังนี้ 



๑๔๖ 

 

๑. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ

โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาการบริการ

ด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๒. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทาง

สุขภาพเพื่อใหค้นไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรือ้รัง 

(๒.๑) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

ส่งเสริมการออกกําลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีใน     

ทุกพืน้ที่ 

(๒.๒) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียน   

ให้มพีัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(๒.๓) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี 

ลดจํานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และ

ภาคเอกชนเข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสู้งอายุ โดยกํากับดูแลใหม้ีมาตรฐาน 

(๒.๔) จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกัน

และควบคุมปัจจัยเสี ่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ         

การคุ้มครองผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชน รวมทั้งการ

ยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่

ชายแดน และพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำลด

ความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(๓.๑) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน

อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื ้นที ่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

จัดระบบการแพทย์    ปฐมภูมทิี่มแีพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉิน

ให้มปีระสิทธิภาพและกําลังคนที่เพียงพอ 

(๓.๒) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. 

ให้เป็นหมอประจําบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึง

ข้อมูลและแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(๓.๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาล 



๑๔๗ 

 

ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเช่ือมโยงขอ้มูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๔. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 

(๔.๑) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย 

เร่งศกึษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทาง

การแพทย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกําหนดกลไก       

การดําเนินงานที่รัดกุมเพื่อมใิห้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

(๔.๒) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการ

ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่ม

รายได้ของประชาชนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชยี (Medical Hub) 

๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

(๕.๑) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กระจาย

อํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัวและตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึน้ 

(๕.๒) สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสําคัญกับ 

การดูแลบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้าทํางาน ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพ

ความก้าวหน้า      ในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการ

ให้บริการแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

สถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อระบบสุขภาพ 

สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ

พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม 

แมว้่าในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อได้ดี

ขึน้ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพดีขึน้ส่งผล ให้ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น แต่อุบัติการณ์ของโรค

เรื้อรัง และปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ สุขภาพของประชาชน (Social Determinants of Health) 

มีความหลากหลายและควบคุมได้ยากขึ้น โดยปัจจัย หลักที่มีผลกระทบต่อบริบทสุขภาพของคนไทย มี

ดังต่อไปนี ้

๑.  ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  

๑.๑ สังคมผู้สูงอายุ 

ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จากการคาด

ประมาณ ประชากรของประเทศไทยปี ๒๕๕๓ - ๒๕๔๓ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ปัจจุบันอัตราการเจรญิพันธุ์รวมของประชากรไทยต่ำกว่าระดับทดแทนอยู่

ที่อัตรา ๑.๖๒ และ คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๔๓ อัตราการเจรญิพันธุ์รวมอาจลดลงเหลอืเพียง ๑.๓ คน ส่งผล

ให้โครงสร้างประชากรไทย มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุได้

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น ๑๙.9% ในปี ๒๕๕๕๙ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง ๒๐.๖ % ในปี ๒๕๗๓ ขณะที่

ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะมีจำนวน ลดลง โดยกลุ่มวัยเด็กจะลดลงอย่างรวดเร็วจาก ๑๑.๗๙ ล้าน

คนในปี ๒๕๕๘ เหลือเพียง ๘.๑๗ ล้านคนใน ปี ๒๕๕๓ ส่วนกลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงจาก ๔๓.0 

ล้านคน เป็น ๓๕.๒ ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน และยังมี ปัญหาผลิตผลจากแรงงานต่ำ นอกจากนี้คนไทย

ไม่นิยมทำงานระดับล่าง ทำให้ต้องพึ่งการนําเข้าแรงงานจาก ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นช่องทางทำให้เกิด

ปัญหาโรคและภยัสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สะท้อนภาระ

ค่าใช้จ่าย ทางสุขภาพ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุจำนวนมากมีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ และจะส่งผลให้อัตรา

การพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สู งอายุเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัย

แรงงาน ๕ คน ที่มีศักยภาพแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๔๓ จะเหลือ

ประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คน แบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ ๑ คนอีกทั้ งการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่มี



๑๔๙ 

 

คุณภาพมากขึน้ เป็นผลใหป้ระชากรมีอายุยืน ยาวขึน้ แต่คุณภาพชีวิตในผูสู้งอายุบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุที่มี

ภาวะติดเตียง ติดบ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีเพิ่มขึ้น และแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง     

ก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง  

๑.๒  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาประเทศ 

จากการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาประเทศอย่างไม่เหมาะสมและ  

ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ 

ตามมาไม่ว่าจะเป็นมลพิษ ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน ปัญหาขยะของเสียอันตราย เป็นต้น  

ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง 

ปัจจุบัน พบว่า ปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตรายมีแนวโน้มใน

การจัดการ ที่ดีขึ้น ในปี ๒๕๖๒ มีขยะมูลฝอยประมาณ ๒๔.๗๑ ล้านตัน โดยพบว่าอัตราการเกิดขยะ 

มูลฝอยชุมชนโดยเฉลี่ย เท่ากับ ๑.๑๘ กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งเพิ่มขึน้กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของ ประชากรและประชากรแฝงแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่

เพิ่มมากขึ้น โดยขยะถูกคัดแยกและ นํากลับไปใช้ประโยชน์ ๑๒.๕๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๔๔)  ถูกนําไปกําจัด

อย่างถูกต้อง ๙.๘๑ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๔) กําจัดไม่ถูกต้อง ๖.๓๘ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๒) ทั้งนี้ การจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนมีแนวโน้ม ดีขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) ของเสียอันตรายที่เกิดขึน้ในปี ๒๕๖๑ มีจำนวน 

๑.๘๙๓ ล้านตัน ลดลง ๐.๗๓๓ ล้านตัน จากปี ๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ๑.๒ 

ล้านตัน และของเสียอันตรายจากชุมชน ๐.๖๓๘ ล้านตัน (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์) ประมาณ ๐.๔๑๔ ล้านตัน และมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๐.๐๕๕ ล้านตัน (กรมควบคุม

มลพิษ, ๒๕๖๒) 

ปร ิมาณมูลฝอยต ิดเช ื ้อในป ี  ๒๕๖๑ ลดลงจากป ี  ๒๕๖๐ จาก  ๕๗,๕๕๔ ต ันเป็น 

๕๕,๔๙๕๗.๒๒ ตัน (ลดลงร้อยละ ๔.๒) เกิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน 

สถานพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการ เชื้ออันตราย รวมกว่า ๓๘ ,๒๓๕ แห่ง ของเสียอันตราย จากชุมชนมี

ประมาณร้อยละ ๕๐ มาจากโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และประมาณร้อยละ ๒๔ มาจาก

โรงพยาบาล และคลินิกเอกชน มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๔๙,๘๙๗.๘๖ ตัน (ร้อยละ 

๘๙.๙๑) ส่วนใหญ่กําจัดโดยใช้เตาเผา และการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่สถานพยาบาล สำหรับสถานพยาบาล

ขนาดเล็ก เป็นการเก็บรวบรวมและขนส่งไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นศูนย์กลางในการนําไปจัดการต่อไป 

การขยายตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั ้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้มีการนํา

เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข      

ซึ่งสารอันตรายเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ การควบคุมและจัดการสารอันตราย



๑๕๐ 

 

ของประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ควบคุม การผลิต นําเข้า 

ส่งออก และการมไีว้ในครอบครองของสาร อันตรายภายในประเทศ โดยสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม ๑๐ 

อันดับแรก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จาก ๒.๗๗ ล้านตัน เป็น ๒.๙๑ ล้านตัน 

(เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕) ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมที่นําเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล 

(methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) และ เอทิลีนไดคลอไรด์ 

(ethylene dichloride) หรือ ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน (๑,๒-dichloroethane) ซึ่งจากข้อมูลปริมาณ การนําเข้า

สารเคมีภาคอุตสาหกรรมในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบว่า สถานการณ์การใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๑) 

สําหรับปัญหามลพิษทางอากาศ ยังพบว่า เกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มที่ดี

ขึน้ ในปี ๒๕๖๑ พบมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานในหลายพืน้ที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสําคัญได้แก่ 

ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic Compounds, VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติ 

ในเขตพื้นที่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพื้นที ่อื ่น เช่น 

กรุงเทพมหานคร ปทุมธาน ีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลง

จากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือ ปริมาณรถยนต์

จำนวนมาก พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัด สระบุรี ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่มาจากการฟุ้งกระจายของ

ฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองหินในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง การจราจรการบรรทุกขนส่งใน

พื้นที่ ถนนชํารุด พบจำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ๑๑๕ วัน จากการตรวจวัด ๓๖๒ วัน เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา (จากร้อยละ ๒๗ เป็นร้อยละ ๔๖) ซึ่งยังต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น สำหรับ

มลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า สถานการณ์ดี ขึ้นเป็นลำดับ โดยความร่วมมือและ

การทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและ     

ไฟไหม้ป่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ ้นตั ้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยในปี ๒๕๖๑ จำนวนวันที่ฝุ ่นละอองเกินค่า

มาตรฐานลดลงจากปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ จาก ๖๑ วัน และ ๓๘ วัน เป็น ๓๔ วัน (ลดลงรอ้ยละ ๔๔ และ 

๑๑ ตามลำดับ) จุดความ ร้อนสะสมรายจังหวัดมีค่าลดลงจากปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ จาก ๑๐,๑๓๓ จุด 

และ ๕,๔๑๘ จุด    เป็น ๔,๗๒๒ จุด (ลดลงร้อยละ ๕๓ และ ๑๓ ตามลำดับ) ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์

หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น  เกิดจากการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทย

เป็นเจ้าภาพหลักภายใต้กลไกพระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการแบบ Single Command 

ในส่วนของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพบว่า          

มีเกิดขึ้นในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - มีนาคม) และปลายปี (เดือนธันวาคม) ของทุกปี มีแหล่งกำเนิดหลักมา



๑๕๑ 

 

จาก ยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ เนื่องจากความกดอากาศ

สูงที่ปกคลุม ตอนบนของประเทศมีกําลังอ่อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น อากาศจมตัว จนเกิดสภาพอากาศปิด 

เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศจนเริ่มมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน    

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๑)  

๑.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการ

สะสม ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการ

เปลี ่ยนแปลง รูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที ่ร ุนแรงและบ่อยครั ้งขึ ้น ความเสื ่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนําโรคที่เกิด

จากแมลงเป็นพาหะที่สามารถ แพร่ขยายและเจริญเติบโตดีขึ้นในสภาพอากาศร้อน เช่น โรคมาลาเรีย  โรค

ไข้เลือดออก เป็นต้น การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และส่งผล กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

๑.๔  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

จากการจัดอันดับ "ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (The Networked Readiness Index : NRI)” ของ World Economic Forum พบว่า ประเทศไทยอยู่

อันดับ ๖๒ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๕ อันดับ แสดงถึงความก้าวหน้าและ

โอกาสในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 

Technology : ICT)  (Silia Baller et al., ๒๐๑๖) นอกจากนีใ้นปี ๒๕๖๒ พบว่า อันดับความพร้อมด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยอยู่ที่ ๓๘ จาก ๖๓ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD 

(International Institute for Management Development) ซ ึ ่ ง จากราย งาน  IMD World Competitiveness 

Yearbook ๒๐๑๖ พบว่าประเทศไทย Total expenditure on R&D ต่อ GDP (%) อยู่ที่ร้อยละ ๐.๔๘ ซึ่งอยู่ใน

อันดับที่ ๕๑ จากทั้งหมด ๖๐ ประเทศ)   ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวจิัยและพัฒนา   อยู่ร้อยละ ๔.๒๙, ๓.๕๙, ๒.๗๔ และ ๒.๑๕ ต่อ GDP ใน  

ปี ๒๕๕๙ ตามลำดับ (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ , 

๒๕๖๒) 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการรักษาโรคก้าวหน้ามากที่สําคัญ 

ได้แก่ ๑) สเต็มเซลล์มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะใดก็ได้ใน ๒๒๐ ชนิด ถ้าสามารถเอาไปใส่ใน

คนที่อวัยวะเสื่อมเพราะโรค และบังคับให้แบ่งตัวขึ้นมาทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้ก็จะ

สามารถใช้รักษาโรคได้ ๒) นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Nanomedicine) ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิจัย



๑๕๒ 

 

หลายประเทศ ทั่วโลกกําลังแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อคิดค้นและออกแบบระบบนําส่งยาที่ใช้นาโนเทคโนโลยี

เพื่อให้การรักษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ดาวินชี (Da Vinci) แขน

กลของหุ่นยนต์จะถูกควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางก้านควบคุม ( joystick) ทำให้การผ่าตัดเป็นไป

อย่างแม่นยํา ลดความเจ็บปวด จากการผ่าตัด  ทำให้เสียเลือดนอ้ยกว่า และระยะการพักฟื้นเร็วขึ้น หุ่นยนต์

ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพคนพิการ เพื่อช่วยในการเดินหรือการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นสำหรับผู้พิการ การใช้

สัญญาณทางชีวภาพ (Biological signal) ของร่างกายส่วนอื่น เพื่อนำมาใช้ควบคุมหุ่นยนต์ 

๑.๕  การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนอย่างไร้พรมแดน 

การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศไทยมีสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย เพราะ

เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดการส่งเสริม

การลงทุนในประเทศ การส่งออก เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่ออย่างไรพรมแดน

เช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนในหลายด้าน เช่น ในปี ๒๕๕๗ พบว่าในพืน้ที่ที่มีแรงงานต่างชาติ

เป็นจํานวนมาก พบว่าอุบัติการณ์ของ โรคมาลาเรีย อัตราป่วยวัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์      

สูงกว่าพื้นที ่อื ่นของประเทศ รวมทั้งปัญหาจาก แรงงานต่างด้าวที่ เพิ ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะแรงงานที่           

ผิดกฎหมายที่ไม่มีประกันสุขภาพหรือไม่มีความสามารถในการ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ทําให้กระทรวง

สาธารณสุขต้องรับภาระค่าใชจ้่ายด้านสุขภาพที่เรยีกเก็บไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น เรื่อย ๆ  

๒. สถานะสุขภาพประชาชนไทย 

สถานะสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต เห็นได้จากการมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อ

แรก เกิด (LE) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อ

แรกเกิด (LE) จาก ๗๐.๔ ปี ในเพศชายและ ๗๗.๕ ปี ในเพศหญิง ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๗๒.๖ ปี ในเพศ

ชาย และ ๗๙.๓ ปี ในเพศหญิงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เพิ่มขึ้น

จาก ๖๕,๔ ปี ในเพศชาย และ ๗๑.๔ ปี ในเพศหญิง ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๖๘.๕ ปี ในเพศชาย และ ๗๔.๒ ปี 

ในเพศหญิง ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีมากว่าเพศชาย นอกจากนี้

อัตราการตายของมารดาในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ภาพประเทศมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๘.๑ ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ๒๖.๖ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนอัตราทารก

ตายต่อการเกิดมีชีพพันคน มีแนวโน้มคงที่อยู่ระหว่าง ๕ - ๗ ต่อการเกิดมีชีพพันคน (กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๑) 



๑๕๓ 

 

สาเหตุการตายสําคัญที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง รองลงมา ได้แก่  

การทําร้ายตนเอง จมน้ำ ถูกทําร้ายและการพลัดตกหกล้ม ตามลําดับ ส่วนอัตราการตายมากที่สุดจากโรค

เรื้อรัง คือ โรคมะเร็ง รองลงมาได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และ

โรคเบาหวาน ตามลําดับ ส่วนสาเหตุความเจ็บป่วยของประชากรไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังที ่สำคัญ ในปี ๒๕๖๐ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและ      

เนือ้งอกทุกชนิด โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ตามลำดับ 

นอกจากนี ้พบว่าใน ช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดต่ออุบัติใหม่มแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีความ

รุนแรงมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการระบาด

ข้ามพรมแดนผ่านการเคลื่อนย้ายของประชากร สินค้าและแรงงาน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของสัต ว์พาหะ    

นําโรค โดยโรคอุบัติใหม่ที่สำคัญในปัจจุบันยังมีหลายโรคที่ต้องควบคุม และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด   เช่น   

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น  

๓. ปัญหาสาธารณสขุ 

 ๓.๑ กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง 

กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นกลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่า

ประเทศไทย จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการลดการเจ็บป่วย และตาย แต่ยังมคีวามจำเป็นต้องพัฒนา

ระบบบริการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการให้บริการวัคซีนจะยังคงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร 

นอกจากนีป้ระเทศไทยยังต้องมีการพัฒนา และเพิ่มชนิดของวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกันโรคในกลุ่มอายุอื่นๆ 

อีกด้วย 

โรคไข้มาลาเรยี การควบคุมโรคไข้มาลาเรยีทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดี 

สถานการณ์การระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลงโดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓  – ๒๕๕๘ จำนวนผู้ป่วย

มาลาเรีย ทั่วโลก ลดลงประมาณร้อยละ ๔๗ และมีประเทศที่ผู้ป่วยมาลาเรียลดลงถึงร้อยละ ๗๕ จำนวน       

๕๕ ประเทศ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียมีแนวโนม้

ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม เชื้อมาลาเรยีชนดิฟิลซิปารัมในภูมิภาคนีไ้ด้ดื้อต่อยารักษาหลายขนาน 

เช่น ยาคลอโรควิน (Chloroquine) ยาซัลฟาด็อกซีน-พัยริเมธามีน (Sulfadoxine-Pyrimethamine) ยาเม

โฟลควิน (Mefloquine) และยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน (Artemisinin-based Combination Therapy) ซึ่งเป็น

ยารักษามาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งหากเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยาดังกล่าวแพร่กระจาย

ไปยังบริเวณอื่น ๆ ของโลก จะทำให้เกิดการระบาดที่ทำให้ควบคุมโรคไข้มาลาเรียยุ่งยากยิ่งขึ้น สำหรับ
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สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย พบว่า อัตราป่วยและอัตราตายมีแนวโน้มลดลงโดยพบว่า อัตรา

ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ต่อประชากรพันคน(Annual Parasite Incidence-API) ลดลงจาก ๐.๕๗ ในปี 

๒๕๕๗  เป็น ๐.๓๘ ในปี ๒๕๕๘ และอัตราตายด้วย  โรคไข้มาลาเรีย ต่อประชากรแสนคน (Malaria 

Mortality Rate-MMR ลดลงจาก ๐.๐๗ ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๐.๐๖  ในปี ๒๕๕๗ ปัจจุบัน มีแนวโน้มสัดส่วน

ของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ (P. Vivax) สูงกว่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม (P. falciparum) ในปี ๒๕๕๘ 

พบผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ ร้อยละ ๖๓.๙๓  และฟัลซิปารัม คิดเป็น ร้อยละ ๒๙.๓๑ ที่เหลือ

เป็นเชื้อชนิดอื่นๆ และเชื้อชนิดผสม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  พบว่า การกระจายของผู้ป่วยโรคไข้

มาลาเรีย มีผู้ป่วยคนไทยคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๙ ผู้ป่วยต่างชาติคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๘ (เมียนมาร์ ร้อยละ 

๑๔.๒๐  ลาว ร้อยละ ๑.๐๔ และกัมพูชา ร้อยละ ๐.๙๓) ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม วัยทำงาน     (๑๕ - ๖๐ ปี) 

ซึ่งประกอบอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ ในป่า สวน  ไร่ ในเวลากลางคืนมากกว่าร้อยละ ๕๘ ส่วนใหญ่จะพบ

ผู้ป่วยเป็นจำนวนมากระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม จังหวัดที่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียมากที่สุด 

๑๐ อันดับแรก  ได้แก่ จังหวัดตาก อุบลราชธานี ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรสีะเกษ นราธิวาส สงขลา       

สุราษฎร์ธาน ีและสุรินทร์ คิดเป็นรอ้ยละ ๘๗.๖๙ ของผู้ป่วยทั้งประเทศ มีหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย

ทั้งหมด ๒,๗๕๕ หมู่บ้าน (๕,๕๕๒ กลุ่มบ้าน) ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน ๒๒๐ อำเภอ จากจำนวนทั้งหมด ๙๒๘ 

อำเภอ/เขต (สำนักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค, ๒๕๕๙) 

๓.๒ กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ กําลังเป็นปัญหาทั่วโลก เนื่องจากทุก ๆ ปี จะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิด

การระบาดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดมีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและ

เศรษฐกิจ อย่างรุนแรง พบว่าในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่จํานวนมาก โรคติดต่อ

อุบัติใหม่ที่สําคัญ  ในปัจจุบัน ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรค

ไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นต้น จะเห็นได้ว่า โรคติดต่ออุบัติใหม่ใน

ปัจจุบันมแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคเหล่านี้มักมีต้นกำเนิดมาจาก

สัตว์ หรอืสัตว์ป่าและมีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของประชากร ความชุกชุมของสัตว์

พาหะนําโรค เช่น ยุง ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค  ปฏิบัติ

ตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี 

ผูสู้งอายุ ผูป้่วยโรคเรือ้รัง หญิงตั้งครรภ์ หรอืมีโอกาสสัมผัสโรคมาก เช่น เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ คนทํางานใน

โรงฆ่าสัตว์  คนชําแหละเนื้อสัตว์  รวมถึงกลุ่มที่มีโอกาสแพร่โรคหรือรับโรคได้ง่าย เช่น กลุ่มผู้ปกครอง 

ผูดู้แลเด็ก หรอืกลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศ 



๑๕๕ 

 

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พบการระบาดครั ้งแรกในเมืองอู ่ฮั่น 

มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2563 ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตลาดอาหารทะเลฮั่วหนาน ซึ่งนอกจากอาหารทะเล

แล้ว ตลาดแห่งนี้ยังมีการซื้อขาย สัตว์ป่า และพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อนี้ในวันที่ 12 มกราคม 

2563 และพบลำดับจีโนมที่สมบูรณ์ของ ไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ (Whole genome) ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) โดยในวันที่ 13 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยรายแรก

ในประเทศไทย และถือเป็นผู้ป่วยรายแรกนอกประเทศจีน ต่อมามีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อนอกประทศจีน

เพิ่มขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี โดยในวันที่  23 มกราคม 2563 ทางการจีนได้ประกาศปิด

เมืองอู่ฮั่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและจํากัดพื้นที่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ต่อมาคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน ได้ออกมายืนยันการติดเชื้อจากคนสู่คนหลังจากพบผู้ติดเชื้อที่

ไม่มีประวัติการเดินทางไปยังตลาดดังกล่าวติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ (Wang et al., 2020) ซึ่งในปัจจุบันพบผู้ติด

เชื้อทั่วโลก รวม 213 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess 

และเร ือ MS Zaandam โดยข ้อม ูล ณ ว ันท ี ่  23 สิงหาคม 2563 พบจํานวนผู ้ป ่วยติดเช ื ้อย ืนยัน 

23,400,319 ราย มีอาการรุนแรง 61,673 ราย เสียชีวิต 808,982 ราย โดยประเทศที่มีจํานวน 

ผูป้่วยยืนยัน 10 อันดับแรก  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา 5,841,428 ราย  บราซิล 3,582,698 ราย  อนิเดีย 

3,049,855 ราย  รัสเซีย 956,749 ราย  แอฟริกาใต้ 607,045 ราย  เปรู 585,236 ราย  เม็กซิโก 

556,216 ราย  โคลอมเบีย 533,103 ราย  สเปน 407,879 ราย  และชิลี 395,708 ราย (World 

Health Organization (WHO, 2020) สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563)  

พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 3,395 ราย  เป็นเพศชาย 1,900 ราย  เพศหญิง 1,495 ราย  สัญชาติไทย 

3,019 ราย  สัญชาติอื่น ๆ 337 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติ โรคประจําตัว 208 ราย และไม่มี

โรคประจําตัว 3,187 ราย พบผู้ป่วยจากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวม พลเมืองไทยที่รับกลับ

จากเมอืงอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาใน โรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,588 ราย จากการตดิตามผู ้สัมผัส 1,189 

ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกําหนด 458 รายจากการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและ

จากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย และเสียชีวิต 58 ราย (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

กรมควบคุมโรค, 2563) โดยองค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์และประกาศให้โรคนี้เป็นภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และประกาศ

ยกระดับ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรคระบาด (Epidemic) เป็น

โรคระบาดใหญ่ทั ่วโลก (Pandemic) (World Health Organization (WHO), 2020a) ที่มีความรุนแรงและ

แพร่กระจายอย่าง กว้างขวางส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติไปทั่ว   

ทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งโรคนีเ้ป็นโรคอุบัติใหม่(Emerging disease) ลักษณะทางคลินกิ พบว่า เชือ้ไวรัสโคโรนา 



๑๕๖ 

 

ก่อให้เกิดโรคที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จนถึงรุนแรงในหลายระบบ เช่น 

ระบบทางเดินหายใจ ระบบ ทางเดินอาหาร ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับโรคประจําตัว และระบบ

ภูมคิุ้มกันของผู้ป่วยเอง ซึ่งติดต่อผ่านทางละอองขนาดเล็กที่มีเชือ้ไวรัสปะปนอยู่จากการสัมผัสโดยตรงหรือ

การสูดดมละอองฝอยเข้าไป นอกจากนี้เชื้อไวรัส ติดต่อผ่านทาง fecal-oral transmission ได้ ระยะฟักตัว

ของโรคอยู่ในช่วง 2 - 14 วัน ผู ้ป่วยส่วนใหญ่แสดง อาการป่วยประมาณ 5 วัน หลังจากได้รับเชื ้อ 

(Kenneth Mclintosh et al., 2020) ผูต้ิดเชือ้มีอาการไข้ (87.99%) ไอแห้ง (67.7%) อ่อนเพลีย (38.1%) 

ไอ มีเสมหะ (33.49%) หายใจลําบาก (18.69%) ปวดกล้ามเนือ้หรอืปวดข้อ (14.8%) เจ็บคอ (13.9%) 

ปวดศรีษะ (13.6%) หนาวสั่น (11.4%) คลื่นไส้ อาเจียน (5.0%) คัดจมูก (4.896) ท้องเสีย (3.7%) ไอ

เป็นเลือด (0.9%) ตาแดง (0.8%) (World Health Organization (WHO), 2020b) กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอายุ

มากกว่า 60 ปี และมีโรคร่วมจะทําให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น ผูท้ี่ไม่แสดงอาการของโรคหรอือยู่ในระยะฟักตัว

สามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นได้ (Heymann et al., 2020) และในผู้ที่ไม่มีประวัติสัมผัสเชื้อแต่ไม่

แสดงอาการ สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัวได้เช่นกัน (Kenneth McIntosh et al., 2020) สําหรับ

ในประเทศไทยมีการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั ้งศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วน

ราชการตามพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรส่งผลให้มีจํานวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่ลดลง จนถึงปัจจุบัน

ไม่มีการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประชาชน ที่อาศัยภายในประเทศ แต่พบในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

จากมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองผู้ที่มาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน Digital disruption new normal หรือความปกติ

แบบใหม่ (New Normal) เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทาง Physical Distancing และ Social 

Distancing อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่อาจกลับมาได้อีก เนื่องจากมี

การระบาดเป็นครั ้งที ่ 2 ในหลายประเทศ ดังนั้น เพื่อให้มีการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องโ ดยเฉพาะใน

ประชากรกลุ่มเสี ่ยง กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเชิงรุกในการคัดกรองอย่างเข้มข้นโดยกำหนด

ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นกลุ่มคน  ที่อยู่

รวมกันจำนวนมากหรือทำงานที่มคีวามเสี่ยงในการพบปะผูค้นจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม 

ป้องกันโรคไม่ให้มีการระบาด ได้แก่ 1) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ   2) 

ผู้ต้องขัง แรกรับ ผู้ต้องกักในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองแรกรับ  3) กลุ่มอาชีพที่พบปะคนจำนวนมาก ได้แก่ 

คนขับรถหรอืพนักงานประจำรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานส่งของ  4) กลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่น เช่น 

เจ้าหนา้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ผูป้ระกอบอาชีพค้าขายในตลาด/หา้งสรรพสินค้า เป็นต้น 



๑๕๗ 

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเทศไทย จาก

รายงาน การเฝ้าระวังโรค 506 (รง.506) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กองระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค, 2563) พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญ ปี 2558 – 2562 มี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ดังนี้ 

โรคซิฟิลิส (Syphilis) พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างปี 2558 - 2562 เท่ากับ 

5.06 , 6.22 , 8.15 , 11.51 และ 13.69 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

โรคหนองใน (Gonorrhea) พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างปี 2558 - 2562 

เท่ากับ 12.15 , 13.14 , 15.84 , 14.74 และ 14.31 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

โรคหนองในเทียม (N.S.U.W) พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างปี 2558 - 2562 

เท่ากับ 3.94 , 3.33 , 3.24 , 3.46 และ 3.31 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างปี 2558 – 2562 

เท่ากับ 1.24 , 1.36 , 1.67 , 1.94 และ 1.96 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

โรคฝีมะม่วงและกามโรคต่อมน้ำเหลือง (L.G.V.&other&unsp.V.D.) พบว่ามีอัตราการป่วย

เพิ่มสูงขึ้นระหวา่งปี พ.ศ. 2558 - 2562 เท่ากับ 0.37 , 0.27 , 0.63 , 0.69 และ 0.60 ต่อประชากร

แสนคน ตามลําดับ 

โรคเอดส์ ซึ่งยังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ทำให้ผู้ติดเชื้อมีร่างกายที่อ่อนแอลง มีโรคแทรกซอ้น 

ตามมา ต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องและยาวนาน ตลอดจนมคี่ารักษาพยาบาลสูง สถานการณ์การติดเชื้อ

เอชไอวีของประเทศไทยในภาพรวมลดลง ซึ ่งจากการคาดประมาณโดย Spectrum-AEM  ณ วันที่            

26 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 439,610 คน 

(เป็นผู้หญิง 196,051 คน เป็นเด็ก 3,388 คน) โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 5,529 คน (เป็นผู้หญิง 

1,822 และ เป็นเด็ก 68 คน) ซึ่งจะพบว่าความชุกในกลุ่มประชากรทั่วไปมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงสูงใน

กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์ กับชาย, กลุ่มพนักงานบริการทางเพศ, กลุ่มหญิงข้ามเพศ

, และ กลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด และจากการคาดประมาณด้วย AEM วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า 

กว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นใน กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง โดย    ในจํานวนนี้ ประมาณ 40% เป็นกลุ่มชายมี

เพศสัมพันธ์กับชาย (รวม TG และ MSW) 3.4% เป็นผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และ 3.2% เป็นพนักงาน

บริการทางเพศหญิง และข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่า ช่องทางของการติดเชื้อที่พบมากที่สุดคือ การมีเพศสัมพันธ์

ระหว่างชายกับชาย ถึง 41.8% รองลงมา คือ การมเีพศสัมพันธ์กับคู่ประจำ (Spousal) 31.3% และการมี

เพศสัมพันธ์กับคู ่ชั ่วคราว 13.30% และสัดส่วนของผู้ติดเชื ้อรายใหม่ประมาณ 45% เกิดขึ้นในกลุ่ม

ประชากรที่มีความเสี่ยงต่ำทั้งหญิง และชาย (Low risk) ในขณะที่ข้อมูลจากระบบ NAP พบว่า มีผู้ติดเชื้อ      

ที่ได้รับการตรวจเอชไอวีหรือทราบสถานะการ ติดเชื้อ จำนวน 132,084 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.29% 
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ของจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่) และ เป็นผู้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) 

จํานวน 323,781 (คิดเป็นร้อยละ 74.94% ของผู้ติดเชื ้อที ่ทราบ สถานะการติดเชื ้อ) และเป็นผู ้ที่

สามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้ (<1,000/มิลลิลิตร) จำนวน 273,0451 คน (คิดเป็น 

84.33% ของผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส) เมื่อคํานวณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (New 

Infection) ในรอบรายงานต่อประชากรไม่ติดเชื้อ 1,000 คนอยู่ที่ 0.090 ราย ในปี 2560 ซึ่งลดลงจากปี 

2559 และ 2558 ซึ่งอยู่ที่ 0.098 และ 0.107 ราย แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบว่า  จำนวนผู้ติดเชื้อที่

เสียชวีิตจากการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเอดส์ต่อประชากร 100,000 คน มแีนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มขึ้นเป็น 

22.49 รายต่อประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึน้จาก 19 รายในปี พ.ศ. 2559 หรือเมื่อ

คิดเป็นจำนวน พบว่า มีจำนวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเอดส์ 14,731 ราย ในปี พ.ศ. 2560 

เพิ่มขึ้นจาก 12,863 ราย ในปี พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบบริการรายงาน จำนวนผู้ที่

เสียชีวิตที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับเอดส์ในปี พ.ศ. 2560  มีจำนวน   10,787 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ. 2559 ที่มีผู ้เสียชีวิตจากเอดส์ 11,063 คน (สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2561) 

วัณโรค วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก ใน

ปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติ ได ้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน (Sustainable 

development goals : SDGs) ที่จะบรรลุในอีก 15 ปี (พ.ศ. 2573) โดยหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือ การยุติการ

แพร่ระบาดของวัณโรค จากรายงานวัณโรคของโลก ปี พ.ศ. 2560(global tuberculosis report 2017) 

โดยองค์การอนามัยโลก คาดประมาณ อุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) ของโลกสูงถึง 

10.4 ล้านคน (140 ต่อแสนประชากร) มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูงถึง 1.7 ล้านคน สำหรับจำนวน

ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี 1.03 ล้านคน  คิดเป็น ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด โดยเสียชีวติปี

ละ 0.4 ล้านคน สำหรับจำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา R/MDR-TB คาดว่าจะมี 6 แสนคน โดยพบได้ร้อยละ 

4.1 ของผู้ป่วยใหม่และร้อยละ 19 ของผู้ป่วยที่เคยรักษา  มาก่อน ในจำนวนนี ้เป็น MDR-TB 4.9 แสนคน 

(WHO, 2017) สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลก จัดให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศของ โลกที่มีภาระ

วัณโรคสูง (High Burden Country Lists) ซึ่งมีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่ม  ได้แก่  1) กลุ่มที่มีจำนวนและ 

อัตราป่วยวัณโรคสูง (TB)  2) กลุ่มที่มีจำนวนและอัตราวัณโรคที่ตดิเชือ้เอชไอวีสูง (TB/HIV)  และ 3) กลุ่มที่

มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) จากการคาดประมาณขององค์การอนามัย

โลก ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ 119,000 ราย 

ผู ้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื ้อ เอชไอวี 10,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RRNMDR-TB 

4,700 ราย กองวัณโรครายงานผลการดําเนินงานวัณโรคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559  พบว่า มีผู้ป่วย 
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ขึน้ทะเบียนรักษาวัณโรค (ผูป้่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) 70,114 ราย ผูป้่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติด

เชื้อเอชไอวี  6,794 ราย ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 11 ของผู้ที่ได้รับการตรวจเชือ้เอชไอวี วันโรคดือ้ยาหลายขนาน       

955 ราย และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 13 ราย โดยมีผลสําเร็จการรักษาผู้ป่วย วัณโรค

รายใหม่และกลับเป็นซํ้าร้อยละ 82.9 (WHO, 2017) และเมื่อพิจารณาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

พบว่า สามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วัณโรคในเรือนจำ ผู้ต้องขังในเรือนจําเป็นกลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่

สำคัญ เนื่องจากมีการย้ายเข้า-ออก ของผู้ต้องขังตลอดเวลา ประกอบกับสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่มี

ข้อจํากัด ทั้งในด้านสถานที่และ จำนวนผู้ต้องขัง จึงง่ายต่อการแพร่เชื้อวัณโรค โดยเฉลี่ยจะมีอุบัติการณ์

ของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 10 เท่า  ในปี พ.ศ. 2559 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง รายงานว่า 

มีผู้ต้องขัง จำนวน 307,961 ราย พบผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 1,589 ราย โดยมีผู้ป่วยวัณโรคที่

ติดเชือ้เอชไอวี จำนวน 293 ราย พบผูป้่วยวัณโรค ดือ้ยา rifampicin (RR-TB) 88 ราย ผูป้่วยวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน 21 ราย และมีอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วย วัณโรคร้อยละ 80.7 และ 2) วัณโรค

แรงงานข้ามชาติและชายแดน ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดนเป็นปัญหา หนึ่งใน

การดําเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทย เนื่องจากอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศเพื่อนบ้ านที่มี

พรมแดน ติดกับประเทศไทยสูงกว่าไทย 2-3 เท่า และที่ผ่านมาพบแนวโน้มผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น   ปี พ.ศ. 

2559 มีผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดน จำนวน 3,310 ราย (สำนัก วัณโรค 

กรมควบคุมโรค, 2561)  

๓.๓ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

โรคเรื ้อรังที ่เป็นอันดับต้นของสาเหตุการป่วยและตายของประชาชนชาวไทย ได้แก่ 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง และ

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมการบริโภค และขาดการออก

กําลังกายที่เหมาะสม 

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็น

เวลานาน เนื่องจากความผดิปกติในการหลั่งอินซูลิน หรอืความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้ง

สองประการ การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อโครงสร้ างและการ

ทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ไต ตา เส้นประสาท หลอดเลือดและหัวใจ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

เฉียบพลันและเรื้อรัง จนอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็วของผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อพิจารณาจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า อัตราการป่วยของ

โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้น ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 เท่ากับ 1,032.50 1,233.46 , 

1,292.79 , 1,344.95 และ 1,439.04 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และ
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แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และเมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราการตายของ

โรคเบาหวาน พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 เท่ากับ 12,621 , 14,487 , 

14,322 , 14,306 และ 16,589 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 19.4 , 22.3 , 22.0 , 21.9 

และ 25.3 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข, 2562) 

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ และมีแนวโน้มรุนแรง

มากขึ้น ต้องรักษาตลอดชีวิต ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาผู้ป่วย สาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร สังคม เศรษฐกิจ และวิถีการดำเนิน

ชีวิต เช่น ความเครียด ความเร่ง รีบในการรับประทานอาหาร การไม่ออกกําลังกาย การเปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัวและแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่เป็นปัญหา

สาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาของทั่วโลก สถานการณ์ในประเทศไทยจาก

รายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า อัตราการป่วยของโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2557 - 2561 เท่ากับ 1,544.32 , 1,882.32 , 1,993.38 , 2,076.76 และ 2,230.18 

ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

2561) และเมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราการตายของโรคความดันโลหิตสูง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 เท่ากับ 7,886 , 7,930 , 8,525 , 8,590 และ 9,313  ราย ตามลำดับ 

คิดเป็นอัตราการตาย 12.1 , 12.2 , 13.1 , 13.1 และ 14.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

โรคหัวใจขาดเลือด หรือ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary syndrome: 

ACS)  เป็นภาวะฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เกิดจากภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ   

ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นําไปสู่การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial 

infarction: AM) ตามมา สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า จำนวนและ

อัตราการป่วยของโรคหัวใจขาดเลือดมี แนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้น ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2561 เท่ากับ 

185,442 และ 190,474 รายคน ตามลำดับ คิดเป็นอัตราป่วย 1,803.86 และ 1,775.90 ต่อ

ประชากรแสนคน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2561) และเมื่อ

พิจารณาจำนวนและอัตราการตายของโรคหัวใจขาดเลือด พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 

– 2562 เท่ากับ 19,417 , 21,008 , 20,746 , 20,786 และ 20,556 ราย ตามลำดับ คิดเป็น

อ ัตราการตาย 29.9 , 32.3 , 31.8 , 31.8 และ 31.4 ต ่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 
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โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่มสีาเหตุจากการตบี อุดตัน หรอืแตกของเส้นเลือดในสมอง ซึ่งเป็นโรค

ระบบประสาทที่พบมากที่สุด และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผลจากการเจ็บป่วย

ด้วยโรคนี้ส่งผลกระทบในระยะยาวและทำให้เกิดภาวะบกพร่องหรือสูญเสียการทำหน้าที่ของร่างกายซีกใด

ซีกหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยต้องตกอยู่ในสภาวะของผู้พิการและต้องพึ่งพิงผู้อื่น สถานการณ์ในประเทศไทยจาก

รายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า จำนวนและอัตรา การป่วยของโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2561 เท่ากับ 84,375 และ 92578 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราป่วย 

820.75 และ 863.16 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และเมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราการตายของโรคหลอดเลือดสมอง 

พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 เท่ากับ 28,146 , 31,685 , 31,172 , 

30,837 และ34,728 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 43.3 , 48.7 , 47.8 , 47.1 และ 

53.0 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

2562) 

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) เป็นภัยสุขภาพที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของ 

ประชากรทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยพบว่าการไม่สามารถ

ควบคุมภาวะ ของระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้นั้น  เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรัง 

(CKD) ได้กว่า     ร้อยละ 70 สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานการป่วย พ.ศ. 2561 พบว่า อัตรา

การป่วยของโรคไตเรื ้อรัง มีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้น ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 เท่ากับ 813.95 , 

993.89 , 1,092.81 , 1,132.17 , และ 1,203.44 ต ่อประชากรแสนคน ตามลำด ับ  (กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และเมื่อ พิจารณาจำนวนและอัตรา

การตายของโรคไตเรื้อรัง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562  เท่ากับ 676 , 919 

, 842 , 774 และ 929 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา    การตาย 1.0, 1.4, 1.3, 1.2 และ 1.4 ต่อ 

ประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

โรคมะเร็ง อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อหลายชนิด โดยมีหน่วยที่เล็ก

ที่สุด คือเซลล์โรคมะเร็ง คือโรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรมของเซลล์ ก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตโดยไม่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมที่เหมาะสม ผลลัพธ์ คือ การเกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็งที่เติบโตรบกวนการทำงานของเซลล์ปกติใน

อวัยวะ นอกจากนี้ยังสามารถลุกลาม แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ด้วย มะเร็งอาจมีความแตกต่างได้

มากมาย ตามตำแหน่งของอวัยวะที่เป็นจุดกำเนิดของมะเร็ง และชนิดของเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในอวัยวะนั้น ๆ 
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(มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, 2552) สถานการณ์ในประเทศไทยจากรายงานทะเบียนมะเร็งระดับ

โรงพยาบาล พ.ศ. 2561 พบว่า ในปี พ.ศ. 2561   มีผู้ป่วยมารับบริการ จำนวน 14,953 ราย เป็นผู้ป่วย

ใหม่ จำนวน 2,972 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 19.9 และเมื่อ พิจารณาจำนวนและอัตราการตายของโรคมะเร็ง 

พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 เท่ากับ 73,938 , 77,566 , 78,540 , 

80,665 และ 84,073 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการตาย 113.7 , 119.3 , 120.5 , 123.3 

และ 128.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข, 2562)  

๔. ปัจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญ 

๔.๑ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การวิเคราะห์ความสูญเสียปีสุขภาวะ 

(Disability adjusted life years: DALY) ของประชากรไทย ปี ๒๕๕๗ พบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่งในเพศชาย และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี ๒๕๐๐ 

พบว่า    ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔ ลดลงจากปี 

๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓๔.๐) โดยมีนักดื่มเพศชายร้อยละ ๔๗.๕ และเพศหญิง ร้อยละ ๑๐.๖ โดยมีนักดื่มเพศ

ชายมากกว่านักดื่มเพศหญิงประมาณ ๔.๔๔ เท่า นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดปัญหา

อุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันจะพบการเกิดอุบัติเหตุจราจรทำให้มีผู้เสียชีวิตและ

บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเกิดจากการเมาสุรา (สำนักงานสถิตแิห่งชาติ, ๒๕๖๐) 

๔.๒ การบรโิภคยาสูบ ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร

ไทย  ปี ๒๕๖๐ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) พบว่า จากจำนวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น ๕๕.๕ ล้าน

คน เป็นผู้ที่  สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน (ร้อยละ ๑๕.๑) แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจำ ๔.๔ ล้านคน (ร้อยละ 

๑๖.๘) และเป็นผู้ที่สูบนานๆครั้ง ๑.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๒.๓)  กลุ่มอายุ ๒๕ - ๕๔ ปี มีอัตราการสูบบุหรี่

สูงสุด (ร้อยละ ๒๑.๔)  กลุ่มอายุ ๒๐ - ๒๔ ปี (ร้อยละ ๒๐.๗) กลุ่มอายุ ๕๕ - ๕๕ ปี (ร้อยละ ๑๕.๑) 

สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ร้อยละ ๑๔.๔ กลุ่มเยาวชน (อายุ ๑๕ - ๑๔ ปี) มีอัตราการสูบบุหรี่

ต่ำสุด (ร้อยละ ๕.๕๗) แนวโน้มการสูบบุหรี่  ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้น ไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง จากร้อยละ ๒๐.๗ ในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๑๔.๔ ในปี ๒๕๕๘ และร้อยละ ๑๔.๑ ในปี ๒๕๖๐ 

ผู้ชายที่สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายลดลง ร้อยละ ๔๐.๕ ในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๓๔.๓ ในปี 

๒๕๕๘ และร้อยละ ๓๗.๗ ในปี ๒๕๐๐ สำหรับผู้หญิงลดลงจาก    ร้อยละ ๒.๒ ในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ 

๑.๘ ในปี ๒๕๕๘ และร้อยละ ๑.๗ ในปี ๒๕๐๐ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก มีผลต่อการเข้าถึงการมีสุข

ภาวะที่ดีและจำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ     

เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจาก ๑๗.๔ ปี ในปี ๒๕๕๗ เป็น ๑๘ ปี ในปี ๒๕๖๐ และยังคงพบการได้รับควัน
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บุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ตลาด สถานบันเทิง เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่สถานที่เหล่านี้เป็นเขต

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (สำนักงานสถิตแิห่งชาติ, ๒๕๖๐) 

๔.๓ อุบัติเหตุ ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกจากรายงานสถานการณโ์ลก     

ด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2561 (Global Report on Road Safety 2018) โดย WHO พบว่า 

ปัจจุบัน อัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนน เพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคนต่อปี ซึ่งประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนสูง ที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีประมาณการผู้เสียชวีิต 32.7 คนต่อประชากรหนึ่ง

แสนคน หรอืมีผู้เสียชวีิตเฉลี่ย ปีละ 22,491 คน (60 คนต่อวัน) สถานการณ์การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยภาพรวม มีสถิตผิูเ้สียชีวติลดลงจากประมาณ

การครั้งที่ผ่านมาขององค์การอนามัยโลก 2,000 คน แต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูง

ที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย และในภูมิภาคอาเซียน สัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก มีผู้เสียชีวิต

จากรถยนต์มากที่สุด ร้อยละ 29 จากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 28 ที่เหลอืเป็นผู้ขับขี่จักรยานและผู้เดินเท้า 

ร้อยละ 26 และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ ร้อยละ 17 ทั้งนี้สัดส่วน ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

เป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 74.4 เกิดจากรถยนต์ ร้อยละ 12.3 ผู้เดินเท้า 

ร้อยละ 7.6 ผู้ขี ่จักรยาน ร้อยละ 3.5 และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ ร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่า

ผูเ้สียชีวติจากการชนบนถนนของประเทศไทยมีจำนวนมากถึง สามในสี่สาเหตุจากการขับขี่หรอืซ้อนโดยสาร

รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ (รวมถึงรถ 3 ล้อ) ซึ่งหากคิดสัดส่วนต่อจำนวนประชากรของประเทศแล้ว ผู้เสียชีวิต

ที ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะสูงเป็นลำดับ 1 ของโลก โดยจากสถิติการจดทะเบียน

ยานพาหนะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถจักรยานยนต์ใน

ประเทศไทยจาก 19 ล้านคัน เป็นจำนวน 21.13 ล้านคัน จึงทำให้จักรยานยนต์มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อย

ละ 53.96 เมื่อเทียบกับรถจดทะเบียนสะสมประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (สำนักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม) 

๔.๔ โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดจาก 

ธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ ประชาชนไทยประสบปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่

สำคัญ ใน หลายกรณี ซึ่งปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ถูกจัดแบ่งตามสภาพสาเหตุ

ของมลพิษ และตามพืน้ที่ที่เกิดเหตุ รวมทั้งกำหนดเป็นพืน้ที่คุ้มครองสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่

สำคัญ (พื้นที่ Hot Zone) ได้แก่ ๑) มลพิษสารเคมีและสารอันตรายที่สำคัญ ได้แก่ ๑.๑) ปัญหามลพิษจาก

การทำเหมือง ๑.๒) ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๒) มลพิษทางอากาศที่สำคัญ  ได้แก่  ๒.๑) ปัญหาหมอก

ควัน  ๒.๒) ปัญหาฝุ่นละออง  ๒.๓) โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อ
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สุขภาพได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื้อรัง การวินิจฉัยโรคมีความยากและ

แตกต่างจากโรคอื่น ๆ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้น   อาจไม่มีการแสดงอาการป่วยที่เห็นได้ชัดเจน ใช้ระยะเวลา

นานในการก่อให้เกิดโรค แต่อาจส่งผลกระทบต่อระดับ สติปัญญาและพัฒนาการของเด็กซึ่งไม่สามารถ

แก้ไขใหก้ลับคืนมาได้ 

จากรายงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

กระทรวง สาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบผูป้่วยโรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (toxic effect of pesticide) 

จำนวน 90,๓๑๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗.๑๒ ต่อแสนประชากร ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจังหวัด

สตูลพบอัตรา ป่วยสูงสุดรองลงมา ได้แก่ จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยโรค

จากพิษสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ ๑๕-๕๕๕ ปี จำนวน ๗,๐๗๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๖๔.๖ รองลงมา คือ กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒,๖๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ กลุ่มอาชีพที่พบ

ผูป้่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชไร่และพชืผัก จำนวน ๕,๓๔๔ ราย คิดเป็นรอ้ยละ ๕๑.๘  

๔.๕ สถานการณ์บริการสุขภาพ 

การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อรับบริการสุขภาพ (Compliance Rate) จากผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีไม่ได้นอน

โรงพยาบาลผู้ป่วยนอก) พบว่า ไปรับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐ ร้อยละ ๕๐๗.๐๘ สถานพยาบาล

เอกชน ร้อยละ ๑๓.๗๘ และดูแล สุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ ๒๔.๔๒ กรณีนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 

เลือกใช้บริการมากที่สุดที่โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์ รองลงมาโรงพยาบาลชุมชน สำหรับอัตรา

การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อเข้ารับ บริการสุขภาพในหน่วยบริการ (Compliance Rate) ใน    

ปี ๒๕๐๐ กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) เป็น ร้อยละ ๘๐.๑๕ กรณีนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 

เป็นร้อยละ ๘๗.๔๕ ซึ่งเหตุผลหลักของการไม่ใช้สิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีไม่ได้นอน

โรงพยาบาล คือ ช้ารอนาน รองลงมาไม่สะดวกไปรับบริการในเวลา ทำการและการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย 

กรณีนอนโรงพยาบาล เหตุผลคือ ช้า รอนาน รองลงมา ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และสิทธิประโยชน์

ของสวัสดิการไม่ครอบคลุมบริการที่ได้รับตามลำดับ 

การใช้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้บริการผู้ปว่ย

นอก ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๒ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ๑๑๑.๔๕ ล้านครั้ง ในปี ๒๕๔๖ เป็น 

๑๘๒.๖๕ ล้านครั้ง ในปี ๒๕๐๒ โดยอัตราการใช้บริการผูป้่วยนอก เพิ่มขึน้จาก ๒.๔๕๐ ครั้งต่อคนต่อปี  ใน

ปี ๒๕๔๖ เป็น ๓.๘๓๔ ครั้งต่อคนต่อปี สำหรับการใช้บริการผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นจาก ๔.๓๐๔ ล้านครั้ง ในปี 

๒๕๔๖ เป็น       ๖.๓๐๐ ล้านครั้ง ในปี ๒๕๐๒ โดยอัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นจาก 0.๐๕๔ ครั้ง
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ต่อคนต่อปี ในปี ๒๕๔๖ เป็น ๐.๑๓๒ ครั้ง ต่อคนต่อปี ในปี ๒๕๖๒ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 

๒๕๖๒)  

๔.๖ สถานการณ์กําลังคนด้านสุขภาพ 

ปัจจุบันสถานการณ์กําลังคนด้านสุขภาพ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบสุขภาพของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านจำนวนที่ไม่เพียงพอและการกระจายบุคลากรที่ไม่เหมาะสมก็ยังคง

เป็นปัญหา มีความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการเพิ่มการ

ผลิตกําลังคนอย่างต่อเนื่อง การใช้มาตรการเพิ่มแรงจูงใจ ทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ และ

ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ ในขณะที่ความสามารถในการผลิตแพทย์ต่อประชากร

สามารถผลติได้ ๒ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี ความสามารถในการผลิตพยาบาลสามารถผลิตได้ 

๑๒ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน พบว่า สิงคโปร์

และมาเลเซียมีความสามารถในการผลิตแพทย์ต่อประชากรสูงสุดในภูมิภาค คือ ๘ คนต่อประชากร  

๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี ในส่วนของประเทศไทยมีความสามารถในการผลติแพทย์ต่อประชากรอยู่อันดับ ๒ ของ

ภูมภิาค 

กําลังคนด้านสุขภาพ ๕ สาขา 

กําลังคนด้านสุขภาพ ๕ สาขาหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและ 

พยาบาลเทคนิค มีแนวโน้มที่ดีขึ ้น โดยพบว่า บุคลากรทั้ง ๕ ประเภท มีการกระจุกในกรุงเทพมหานคร 

ในขณะที่มีการกระจายอยู่ในเขตพืน้ที่เครอืข่ายบริการสุขภาพที่ ๘ น้อยที่สุดทั้ง ๕ ประเภท ทั้งนี้ อัตราส่วน

ของประชากรต่อแพทย์ ลดลงจาก ๑,๗๖๔ : ๑ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลือ ๑,๖๗๔ : ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในขณะที่อัตราส่วนประชากร ต่อทันตแพทย์ ลดลงจาก ๘,๔๗๒ : ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลือ ๘,๑๕๑ : ๑ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตราส่วนประชากรต่อ เภสัชกร ลดลงจาก ๔,๕๖๙ : ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลือ ๔,๓๕๘ 

: ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และอัตราส่วนประชากรต่อ พยาบาลวิชาชีพ ลดลงจาก ๓๙๕ : ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เหลือ ๓๗๙ : ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลเทคนิค กลับเพิ่มขึน้จาก ๙,๐๑๓ : ๑ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นประมาณ ๑๔,๗๓๕ : ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับสถานบริการที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้

ค้างคนื ปี ๒๕๖๒ จำนวนสถานบริการ ที่มเีตียงผู้ป่วยไว้ค้างคนืทั้งประเทศจำนวน ๑,๓๗๐ แห่ง จําแนกเป็น

ภาครัฐ ๑,๐๕๔ แห่ง (๗๖.๙๓%) ภาคเอกชน ๓๑๖ แห่ง (๒๓.๐๗ 9%) โดยมีจำนวนเตียงทั ้งหมด 

๑๕๘,๐๒๖ เตียง เป็นภาครัฐ ๑๒๕,๘๗๑ เตียง (๗๙.๖๕%) ภาคเอกชน ๓๒,๑๕๕ เตียง (๒๐.๓๕%)   

(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๒)  

 



๑๖๖ 

 

๔.๗ การเงนิการคลังสุขภาพของประเทศ 

รายจ่ายรวมด้านสุขภาพของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีมูลค่า ๑๒๗ ,๖๕๕ ล้านบาท 

รายจ่าย รวมด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อนที่จะลดลงอย่างมากใน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ เนื่องจากประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๔๐ หลังจาก พ.ศ. 

๒๕๔๕ เมื่อประเทศไทย มีโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค) รายจ่าย

รวมด้านสุขภาพของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจนเป็น ๕๙๓,๙๔๖ ล้านบาทใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายจ่ายรวมด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ ของ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๔.๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีที่

เกิดวิกฤต “ต้มยํากุ้ง” สัดส่วนดังกล่าวลดลงในปีต่อๆมา จนเป็นร้อยละ ๓.๒ ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจาก

อัตราการเติบโตของรายจ่ายสุขภาพต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อย่างไรก็

ตาม สัดส่วนดังกล่าวกลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓.๕ ใน พ.ศ.๒๕๔๕ และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ ๔.๑ ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รายจ่ายรวมด้านสุขภาพ ต่อรายจ่ายภาครัฐทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสองปีถัดมา โดยรายจ่ายดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลักวิกฤติเศรษฐกิจใน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีสัดส่วนเป็นร้อยละ ๒๑.๕ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพต่อรายจ่าย

รวมด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๗ ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นร้อยละ ๗๙ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สัดส่วน

รายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพ ต่อรายจ่ายรัฐบาล ทั้งหมด มีแนวโน้มลดลงในช่วงวิกฤติต้มยํากุ้ง จากร้อยละ 

๑๔.๕ ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นรอ้ยละ ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนจะเพิ่มขึ้นอกีครั้งหลังการประกาศใช้นโยบาย

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน พ.ศ. ๒๕๕๕ จนเป็นร้อยละ ๑๗.๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ (สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต,ิ ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผูน้ำด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุขในระดับอาเซียน 

พันธกิจ 

๑. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขและ

ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

๒. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ  

๔. สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงค์ 

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขไปใช้เป็นกรอบและแนวทางใน

การดำเนินงาน 

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด

ทัศนคตทิี่ดตี่อกระทรวงสาธารณสุข 

๓. ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและภูมิภาค

อาเซียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขไปใช้

ประโยชน์ได้ 

๔. ระบบงานสนับสนุนสามารถตอบสนองการดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๑๖๘ 

 

ยุทธศาสตร์ 

๑. พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข 

๒. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสาร นโยบาย และการดำเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุข 

๓. สนับสนุนและพัฒนาระบบงานภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ในทุกภาค

ส่วนทั้งในประเทศและภูมภิาคอาเซียน 

๔. การบริหารจัดการองค์กรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ 

พัฒนานโยบายและ 

แผนยทุธศาสตร์ 

การประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ 

พัฒนาการประชา 

สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

นโยบาย และการ

ดำเนนิงานของ

กระทรวงสาธารณสุข 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำดา้นการสื่อสารประชาสัมพันธส์าธารณสุขในระดบัอาเซียน 

 

พันธกจิ 

๑. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขและขับเคลื่อนสู่การปฏบัิติ 

๒. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลการดำเนนิงานของกระทรวงสาธารณสุขสู่กลุ่มเป้าหมาย ท้ัง

ในและต่างประเทศ 

๔. สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวง

สาธารณสุขในทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและภูมภิาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ 

สนับสนุนและพัฒนาระบบงาน

ภาคีเครอืข่ายประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ในทุกภาคส่วนท้ังในประเทศ 

และภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ 

การบริหารจัดการ 

องค์กรด้านการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์  

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขนำ

ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรการ

ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์ ข อ ง

กระทรวงสาธารณสุขไปใช้

เป ็นกรอบและแนวทาง   

ในการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ประชาชนได ้ ร ั บข ้อมู ล

ข่าวสารด้านสาธารณสุขที่

ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด

ทัศนคติที ่ด ีต่อกระทรวง

สาธารณสุข 

เป้าประสงค ์

ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวงสาธารณสุข ในทุกภาค

ส่วนทั ้งในประเทศและภูมิภาค

อาเซียนมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูล

ข่าวสารด้านสาธารณสุขไปใช้

ประโยชน์ได้ 

เป้าประสงค ์

ร ะ บ บ ง า น ส น ั บ ส นุ น

สามารถตอบสนองการ

ดำเนินงานตามภารกิจหลัก

ด ้านการประชาส ัมพันธ์

ของกระทรวงสาธารณสุข

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๗๐ 

 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ๑.๒ 

ผลักดันการนำนโยบายและ

แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร

ประชาส ัมพันธ ์กระทรวง

สาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ ๒.๓ 

พัฒนาการประชาสัมพันธ์ใน

ภาวะวิกฤตด้านการแพทย์

และสาธารณสุข 

กลยุทธ์ ๑.๑ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

งานประชาสัมพันธ์กระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าที่

ได ้อย ่ า งต ่อ เน ื ่ องและมี

ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ ๑.๒ 

พ ัฒนานโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขด ้าน

ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๒.๒ 

เสริมสร้างทัศนคติที ่ด ีต่อ

กระทรวงสาธารณส ุขใน

สายตาของสาธารณชนทั ้ง

ภายในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๒.๑ 

พ ั ฒ น า ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

สาธารณสุข นโยบายและ

การดำเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุขให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ๒.๔ 

พัฒนาช่องทางการให้บรกิาร

ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์ ข ้ อ มู ล

ข ่ า ว ส า ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุขให้ครอบคลุม

กล ุ ่มเป ้าหมายทั ้งในและ

ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๓.๓ 

สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีกับ

สื่อมวลชนทั้งในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ ๓.๒ 

สร้างและพัฒนาศักยภาพ

เครือข ่ายประชาส ัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขในทุก

ภาคส่วนทั้งในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ ๓.๑ 

สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้าน

ส า ธ า ร ณ ส ุ ข แ ก ่ ภ า คี

เคร ือข่ายประชาส ัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขในทุก

ภาคส่วนทั ้งในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน 

 

กลยุทธ์ ๔.๖ 

เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ร ะ บ บ ก า ร

วางแผน การติดตาม และ

การประเมินผล 

กลยุทธ์ ๔.๒ 

เสริมสร้างระบบการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ ๔.๔ 

เ ส ร ิ มสร ้ า งการจ ั ด ก า ร

ความรู ้ในองค์กรเพื ่อใช ้ใน

การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ ๔.๕ 

พ ัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์

ในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ ๔.๑ 

พัฒนาโครงสร ้างองค ์กร

สื ่อสารประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวงสาธารณสุข 

กลยุทธ์ ๔.๓ 

เสริมสร้างระบบการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิผล 




