การจัดการข้อมูล (Data Management)
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และประจำปี กรมอนามัย
นายธีรพงษ์ คำพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และประจำปีของกรมอนามัย เพื่อเป็นไปตามพรบ.การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การจัดการข้อมูล (Data Management)
ข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และประจำปี กรมอนามัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒ นาเศรษบกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข นโยบายกรม
อนามัย แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และประจำปี (สภาพัฒน์ฯ)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนในระดับต่างๆ กับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย และเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมอนามัย ดังนี้
สรุปแผนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580
ประเทศไทยได้จัดทำ “ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)” เพื่อเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะยาว เป็นองค์ประกอบของการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้ สามารถ
ดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอนาคตของประเทศที่พึงประสงค์ได้ในระยะยาว และเพื่อเป็น
การกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและ
เป็ น เอกภาพ ภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน และตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม และแนวโน้มในอนาคตที่สำคัญ โดยมีข้อมูลสรุปที่สำคัญ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม
1.2 ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ จะใช้เป็ นกรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ได้แก่ (1) ยุ ทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เที ย มกั น ทางสั งคม (5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการสร้างการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม (6)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอนามัย ดังนี้
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(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป้าหมายสำคัญ คือประเทศชาติมั่ นคงประชาชนมีความสุข
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ โดยมีแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่กรมอนามัยสามารถสนับสนุนได้คือ
เป้าหมาย : 2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด : 3.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
4.4 การบู ร ณาการความร่ว มมื อด้านความมั่น คงกับ อาเซียนและนานาชาติ รวมถึ งองค์ก ร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒ นากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติ
สุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดำเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็ น ไปตามหลั กการปฏิ บั ติ ส ากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคำนึงถึงความสั มพั นธ์ที่ ดี
ระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกัน
และระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาค
แม่น้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สำคัญ อาทิ ความอดอยากภัยพิบัติขนาด
ใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้
นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสำคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลั งบวกหรืออานาจแบบนุ่มนวล
ของไทย โดยอาศัย การส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒ นธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ศาสตร์พ ระราชา ความนิ ย มวิถีไทย สิ น ค้าไทย ฯลฯ ผ่ านความสั ม พัน ธ์ทุ กรูปแบบทุ กระดับและทุ ก
ช่องทาง
(2) ยุ ท ธศาสตร์ด้ านความสามารถในการแข่งขัน เป้ าหมายสำคัญ คิ อ มุ่งเน้ น การยกระดั บ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต ” (2) “ปรับ
ปั จจุ บั น ” และ (๓) “สร้างคุณ ค่าใหม่ในอนาคต” ด้ว ยการเพิ่มศักยภาพของผู้ป ระกอบการ พัฒ นาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ยกระดับรายได้และ
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ โดยมีแนวทางและ
ประเด็นการพัฒนาทีก่ รมอนามัยสามารถสนับสนุนได้คือ
เป้าหมาย : 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : 3.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ
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ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมถึง
คนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยมีแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่กรมอนามัย สามารถ
สนับสนุนได้คือ
เป้ าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณ ภาพ พร้อ มสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด : 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่
มี ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะความรู้ เป็ น คนดี มี วิ นั ย เรีย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเองในทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรอบรู้ ท างการเงิน มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒ นาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4.2.1 ช่ ว งการตั้ งครรภ์ /ปฐมวัย เน้ น การเตรีย มความพร้อ มให้ แ ก่ พ่ อ แม่ ก่ อ นการ
ตั้งครรภ์ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้าน
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทา
งานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และได้รับ การพัฒ นาเต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
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4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดั บศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตามหลักการทางานที่มี
คุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ทางการเงินเพื่อให้ สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการ
ออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวกด้านความรู้
เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน
4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วย
ตนเองพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุข
ภาวะที่เหมาะสม
4.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อ สารด้านสุข
ภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จน
เกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัย รักกี ฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการ
พัฒนาจิตใจ สร้างความสำมัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
4.7.1 การส่งเสริมการออกกำลั งกาย และกีฬ าขั้นพื้นฐานให้ กลายเป็ นวิถีชีวิต โดย
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจำเป็นต่อทักษะในการดำรงชีวิต
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมือง
ดี
(4) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งโอกาส และความเสมอภาคทางสั ง คม เป้ าหมายสำคั ญ คื อ ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรั บผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
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คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสั งคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
เป้าหมาย : 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2.2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจด
การตนเองเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพ
ตัวชี้วัด : 3.2 ความก้าวหน้าการพัฒนาคน
3.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สั งคม สุ ขภาพ และสภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุน ระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อ น
เกษี ย ณอายุ พั ฒ นาระบบและกลไกเพื่ อสนั บ สนุ น การปรับ ตัว ของประชากรให้ ส ามารถปรับ เปลี่ ยนอาชี พ ให้
เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทางานในยามสูงอายุ และสร้างหลักประกันทาง
รายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของ
แรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการส่ งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้ สูงอายุ ส่งเสริมให้ ผู้ สูงอายุมี
กิจกรรมทำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และ
สมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน
ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการ
ลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการ
ที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ
ตลอดจนพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในเพื่อสร้าง
คนที่มีระบบคิดทีม่ ีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย
สำคัญคือ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัว
ตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
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คุณ ภาพชีวิต โดยให้ ความสำคัญ กับ การสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
เป้าหมาย : 2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด : 3.3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒ นา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”โดยให้
ความสำคัญกับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
4.4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและค่ า มาตรฐานสากล โดยปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศตาม
มาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกำเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจั ดมลพิษ
และแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพอันเกิด
จากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้ าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึ งปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3R (Reduce,
Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกำกับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ
4.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
จัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติ
จากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กในพื้ น ที่ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด พั ฒ นาความมั่ น คงการเกษตรที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
4.5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการ
น้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่ง
น้ำบาดำล การระบายน้ ำชายฝั่ง ให้มีป ริมาณและคุณ ภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทำแผน
ป้ องกัน ฟื้ น ฟู รั กษา ร่ ว มกั บ แผนรั กษาเขตต้น น้ ำ แผนป้ องกัน แผ่ น ดิ น ถล่ ม แผนอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กำหนดและตามความสำคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำ
ทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความ
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เป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ำที่ได้สมดุล ระบบและกลไก
การจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับ สากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒ นาเครื่องมือการจัดการ การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล
สร้ างวินั ย ของประชาชนในการใช้ น้ าและการอนุ รักษ์ อ ย่างรู้คุ ณ ค่ า พร้อ มทั้ งมี การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
สารสนเทศกับนานาชาติ และการดำเนิ นการร่วมใช้น้ำกับ แม่น้ำระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดำเนินการ
โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ
ให้ ส ามารถลดสู ญ เสี ย ความเสี่ ย ง จากภั ย พิ บั ติ ที่ เกิ ด จากน้ ำตามหลั ก วิช าการให้ อ ยู่ ในขอบเขตที่ ค วบคุ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมาย
สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้ องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม โดยมีแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
เป้ าหมาย : 2.1 ภาครั ฐ มี วัฒ นธรรมการทางานที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : 3.2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและ
เป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การ
กำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ช าติในทุ ก
ระดับมีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่า งดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตาม
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ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
4.4 ภาครั ฐ มี ค วามทั น สมั ย ทั น การเปลี่ ย นแปลง และมี ขี ด สมรรถนะสู ง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒ นาประเทศ
ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสำนักงานสมัยใหม่ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัด โครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกำหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่ งใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจรวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสำขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
สอดส่อง เฝูาระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
4.6.2 บุ คลากรภาครัฐ ยึดมั่นในหลั กคุณ ธรรม จริยธรรมและความซื่อสั ตย์
สุจริต กาหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมาย
กาหนดจะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
2.1 หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒ นาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี ห ลักการสำคัญดังนี้ 1. ยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”เน้นการพัฒ นาที่ยั่งยืน 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะที่ดีสำหรับคนไทย 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมาย
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อย
ลงมา โดยที่ เป้ าหมายและตั ว ชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีค วามสอดคล้ อ งกับ กรอบเป้ าหมายที่ ยั่งยื น (SDGs) 5. ยึ ด
“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวม
พลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับ
ความสำคัญสูง และได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒ นาได้อย่าง
แท้จริง
2.3 เป้าหมายรวม
2.3.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
2.3.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิ ทัล มีผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่และเป็ น สั งคมผู้ ประกอบการ ผู้ ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็ กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิ
สติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.3.4 ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพื่อ
9

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ เพิ่ม
ความเชื่อ มั่ น ของนานาชาติ ต่ อประเทศไทย ความขั ดแย้ งทางอุด มการณ์ แ ละความคิ ด ในสั งคมลดลง ปั ญ หา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญใน
อนุ ภู มิ ภ าค ภู มิภ าคและโลก และอัต ราการเติ บ โตของมู ล ค่าการลงทุ นและการส่ งออกของไทยในอนุ ภู มิภ าค
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.3.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการ
ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายใน
การดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้นและ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เมื่อพิจารณา คุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอด
ช่วงชีวิต ในยุทธศาสตร์นี้จะนำเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายที่ 4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประชากรอายุ 15 – 79 ปีมีภาวะน้ำหนักเกินลดลง
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง
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ตัวชี้วัดที่ 4.7 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ
20
แนวทางการพัฒนา
3.2 พัฒ นาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม
1) ให้ ค วามรู้ แ ก่ พ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในเรื่ อ งการมี โ ภชนาการที่
เหมาะสม วิธีการ เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง ๐ – ๓ ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างน้อย ๖ เดือน
2) กำหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่ างชีวิตและการทำงานให้
พ่อแม่สามารถ ลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเองทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้
ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง
ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทั กษะการรู้จัก
ประเมิ น ตนเอง ควบคู่ กับ การยกระดับ บุ คลากรในสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัยให้ มีความพร้อมทั้ งทั กษะ ความรู้
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ
4) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้
ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคม
5) ผลั กดันให้ มีกฎหมายการพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ ครอบคลุ มทั้งการ
พัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการ
ที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การ
ดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกสุขภาพที่ดีและมีการ
คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่
เข้าถึงได้ง่าย และกำกับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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3.4.2 ส่ งเสริมให้ คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการ
ออกกำลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอำนวยความ
สะดวกเพื่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
3.4.4 ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทำนโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชนที่จะนำไปสู่
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน
ที่เหมาะสมกับ ผู้ สู งอายุ และพัฒ นาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่ งเสริมและฟื้น ฟูสุ ขภาพในกลุ่มผู้ สู งอายุ
เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบำบัดรักษา
3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ
อาคาร สถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดแหลื่อมล้ำในสังคม
สำหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ ได้ให้
ความสำคัญกับการดำเนินการยกระดับคุณภาพบริ การทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้ มครองทางสังคมในประเทศไทย ในยุทธศาสตร์นี้จะนำเสนอวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
เป้าหมายตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้ส ามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.2 จั ดบริการด้านสุ ขภาพให้ กับ ประชากรกลุ่ มเป้า หมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล โดยรัฐ จัดให้ มีกลไกช่วยเหลื อและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุ มการให้ ความช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่ าย ที่ จ ำเป็ น เพื่ อให้ ป ระชากรกลุ่ มเป้ าหมายฯ เข้ าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ ในพื้ น ที่ ได้ อาทิ
ค่าใช้จ่าย การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้ งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การ
ควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพของฐานการผลิ ต และบริ ก ารเดิม รวมทั้ งการต่ อยอดการผลิ ต และบริก ารเดิ มโดยใช้ ดิ จิทั ล และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ในยุทธศาสตร์นี้จะนำเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย
ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้
-เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ
เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่ องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel &
Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30
แนวทางการพัฒนา
3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย
1) เสริ ม สร้างขี ด ความสามารถการแข่ งขั น ในเชิ งธุ รกิ จ ของภาคบริ ก ารที่ มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น
การท่องเที่ยว บริการขนส่งและโลจิสติกส์ การค้าส่งค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง ต่อเรือและ ซ่อมเรือ
และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและ นิทรรศการ
นานาชาติ (MICE) เป็นต้น โดยส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ บริการ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้ สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต
พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและกำหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตาม มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้
สนองตอบต่อความต้องการของตลาด และพัฒนายกระดับโครงสร้าง พื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งภายใน
และระหว่างประเทศเพื่ ออำนวยความสะดวกแก่ ธุรกิจ รวมทั้ ง สนับ สนุน การวิจัย และพั ฒ นา โดยส่ งเสริมให้
ผู้ ป ระกอบการใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวัต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาธุรกิ จให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงในยุ คเศรษฐกิจดิ จิทั ล
ตลอดจนสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมเพื่อขยาย ตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การงดำเนิ น การในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ แ ก่ การสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญ หาวิกฤติสิ่งแวดล้ อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิ ตและการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเป็นวง
กว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ เพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ รวมทั้ งบริห ารจัดการเพื่อ ลดความเสี่ ยง ด้านภั ยพิบั ติทางธรรมชาติ ใน
ยุทธศาสตร์นี้จะนำเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟู
คุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอัน ตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ
น้ำเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิด
การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ส่งเสริม
การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ และส่งเสริมให้
เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ผลักดันการออกกฎหมายและ
มาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการ
ส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการนำเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับกำจัด
ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนกระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ พั ฒ นา ระบบควบคุ ม การขนส่ ง ของเสี ย อั น ตรายจาก
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้าง
ความตระหนักให้ ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการนำ
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เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การ
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย
เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุน
สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้ อ งถิ่ น และวางพื้ น ฐานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามกรอบเป้ า หมายอนาคตในปี 2579 ในยุ ท ธศาสตร์นี้ จ ะนำเสนอ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
2. เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้ าหมายที่ 1. ลดสัดส่ วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการบริห าร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง
เป้าหมายที่ 4. ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด
ตัว ชี้ วัด ที่ 1 จำนวนคดี ที่ รั ฐ ดำเนิ น คดี กั บ ผู้ มิ ได้ ก ระทำความผิ ด ซึ่ งต้ อ งชดเชยความ
เสียหายลดลง
แนวทางการพัฒนา
1.ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ ทางเลือกที่
หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมี
สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริห ารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่
เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ โดย
1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการ
กำหนด นโยบาย วางแผนระดับประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การกำกับการดำเนินงาน และภารกิจที่มีพื้นที่ครอบคลุมหลายเขตการ
ปกครอง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าที่จำเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนิน
ภารกิจให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามขีด
ความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และประชาชน
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ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในระดับชุมชน รวมทั้งจ้าง
เหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะให้มากที่สุด
1.4 พั ฒ นาบุ ค ลากรและปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การกำลั ง คนภาครั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดย
1.4.1 กำหนดให้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความสำคัญสูงกับการ
พัฒนาประเทศในวงกว้างหรือมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ให้ สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการ
ได้
1.4.2 สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้า
มาสู่ระบบราชการโดยให้คำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
1.4.3 นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาทดแทนกำลังคนภาครัฐควบคู่กับ
การศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ
1.4.4 วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐและองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความ
เชี่ยวชาญ สมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด
1.4.5 กำหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร
ภาครั ฐ การพิ จ ารณาบำเหน็ จ ความชอบหรื อ การลงโทษ และการพิ ทั ก ษ์ ค วามเป็ น ธรรมให้ มี ค วามโปร่ งใส
ตรวจสอบได้และมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ
1 .4 .6 พั ฒ น าบุ คลากรภ าครั ฐ ใน ทุ กระดั บ ให้ ได้ รั บ ความรู้
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นำและการปรับปรุง
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง
รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ
1.4.7 วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐทั้งในส่วน
ข้าราชการประจำและบุคลากรจากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาดำรงตำแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจังมากขึ้น
โดยให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดั บการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ โดย
3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่าง
รัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
3.2 จั ด ให้ มี ก ระบวนการและช่ อ งทางสื่ อ สารกั บ ประชาชนในรู ป แบบที่
หลากหลาย เพื่อให้รับทราบและเข้าใจถึงสิ่งที่รัฐกำลังจะดำเนินการและดำเนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และ ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
3.3 ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร โดยการวางระบบ
สารสนเทศ การจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อ
ต้องการ รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพและขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง
3.4 ปรั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของรั ฐ จากรู ป แบบเดิ ม ไปสู่ ก ารให้ บ ริ ก าร
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้อ งกับวิถีการดำเนินชีวิต และความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ มีการจัดบริการภาครัฐที่
อำนวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อ สาร
เคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐ
ที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตาม
การดำเนินงานของรัฐได้
4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส
ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต โดย
4.1 ป้องกันการทุจริต
4.1.1 เร่ งรัด หน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มี ก ารดำเนิ น งานในการกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4.2 ปราบปรามการทุจริต
4.2.1 จัด ให้ มี กลไกที่ ท ำหน้ าที่ บู รณาการความร่ว มมื อ เรื่อ งข้ อ มู ล
ข่าวสาร กิจกรรมปราบปรามและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบทั้งใน
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัย และ
พัฒนาโดยกำหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่
ยกระดับคุณภาพสังคมและการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม การส่งเสริมการพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง
การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล ในยุทธศาสตร์นี้จะนำเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรม
อนามัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชี วิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้ าหมายที่ 2. เพิ่ ม ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้
เองภายในประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว
แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และ เชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อผู้ พิการ เทคโนโลยี เพื่ อผู้ สู งอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการ
วิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
เข้าใจ ตลาดและรูปแบบการทำธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนำงานวิจัย เพื่อให้ สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย
และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3.3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีสำคัญๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene) เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ
และผู้พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ด้านพลังงานสี
เขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมีการพัฒ นาข้อมูลดัช นีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และฐานข้อมูล
งานวิจัยที่ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดำเนินการในประเด็นท้าทำย ได้แก่ การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ สำหรับ
ประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ทะเลตะวันออก
ให้ รองรับ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตอย่างมีส มดุล และการบริห ารจัดการ พื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
18

และเมืองให้ เกิดผลอย่ างเป็ น รูป ธรรม ในยุ ทธศาสตร์นี้จะนำเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่
เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม
ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการใน
พื้นที่ลดลง
แนวทางการพัฒนา
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดำหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย
และนราธิวาส
4) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนภายใต้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลด
ใช้ ใช้ซ้ำ และแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ ” รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน และการ
จัดการน้ำเสีย ตลอดจนการกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่อาจมีต่อพื้นที่รอบนอก
5) บริ ห ารจั ด การด้ านสาธารณสุ ข แรงงาน และความมั่ น คง โดย
พัฒ นาระบบสาธารณสุ ขชายแดนเพื่อให้ ป ระชากรมีสุ ขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่ งต่อ ระบบ
ส่งเสริมสุ ขภาพ เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค ที่มีประสิ ทธิภ าพ เชื่อมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าว-การ
ประกันสุขภาพ- การเข้าเมือง เป็นภารกิจร่วมภายใต้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จัดระบบบัตรผ่านแดนหรือ
บั ตร ประจำตัว ของแรงงานต่างด้าวในแบบอิเล็ กทรอนิกส์ โดยให้ มีรูปและลายพิมพ์ นิ้วมือเพื่อสะดวกต่อการ
เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับระบบในส่วนกลาง จัดมาตรการและระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคง และ
รักษาความปลอดภัยของพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการ
ให้ ค วามสำคั ญ กับ กลไกที่ ส ร้ างสรรค์ และเป็ น ธรรมและมีบู รณาการกัน ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคและภู มิภ าค และ
ขณะเดีย วกัน ก็ให้ ความสำคัญ กับ การดำเนิ นการให้ เกิดความชัดเจนต่อกลุ่ มประเทศเพื่ อนบ้านถึงบทบาทของ
ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค ในยุทธศาสตร์นี้จะนำเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสำเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ความก้าวหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.6 สร้างความเป็นหุ้ นส่วนการพัฒ นากับประเทศในอนุภูมิภ าค ภูมิภ าค และนานา
ประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศใน
อนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญก้าวหน้าและ ลดความ
เหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ โดย
3.6.1 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศใน
การผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒ นาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน อาหาร และน้ำ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
3.6.2 เพิ่ ม บทบาทนำของไทยในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อทางการพั ฒ นาแก่
ประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์ควบคู่กัน
ไปกับการขยายความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพ
ของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอำนาจต่าง ๆ
3. แผนปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 11 ด้าน คือ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน
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และ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะนำเสนอรายละเอียดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ดังนี้
แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศด้าน
การปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ต้องการปรับเปลี่ ยนภาครัฐ ให้ เป็น “ภาครัฐ ของ
ประชาชน เพื่อประชาชน” แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ในภาพรวมไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์รวม
1) เพื่อสร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการ และ
ความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)
2) เพื่อพัฒ นาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service)
3) เพื่อพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นใน
คุณธรรม พร้อมนำการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)
4) เพื่อพัฒ นาระบบบริห ารทรัพยากรบุคคลให้ สามารถดึงดู ด รักษา จูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูงและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5) เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายรวม
1) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
2) จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพื่อให้ สามารถบูรณาการ ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
3) จั ด ระบบบริ ห ารและบริก ารประชาชนให้ เป็ น ดิ จิทั ล เพื่ อ ความโปร่งใส ทั น สมั ย
ปรับตัว ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
4) จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลางเพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มี
คุณภาพสูงมีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการและภาคสังคม และวาง
ระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอำนาจและอิทธิพล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ในระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย
1) บริ ก ารภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาและตอบสนองความต้ อ งการพื้ น ฐานของ
ประชาชน อยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด (Fully Digitized Services)
2) ระบบงานพื้น ฐานขององค์กรภาครัฐ (อาทิ งบประมาณ การเงิน พัส ดุ ธุรการ และสาร
บรรณ) ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล หรือขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงาน
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3) มีการบู รณาการและเชื่อมโยงระบบข้อ มูลภาครัฐ เพื่อให้ห น่วยงานมีฐานข้อมูลและ การ
วิเคราะห์ (Data and Analytics) ที่ จำเป็ น ต่อการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสิ น ใจ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
4) โครงสร้างหน่ วยงานของรัฐมีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ ยนเพื่อรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล
5) มีการบู รณาการบทบาทภารกิจและโครงสร้างการบริห ารงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้ ง
หน่วยงาน ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสำหกิจ รวมทั้งหน่วยงานของ
รัฐอื่น ๆ เพื่อสร้างพลังร่วม (Synergy) ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ของชาติและการบริหารประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6) บุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม
พร้อมนำการพัฒนาประเทศ
7) หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี น วั ต กรรมในการบริห ารจั ด การ และนวั ต กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8) สร้างวัฒ นธรรมการทำงานในภาครัฐที่ยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (CitizenCentric) เน้ น ผลสั มฤทธิ์มากกว่ากระบวนการ (Result-Oriented) มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) และ เป็ น
แบบอย่างแก่สังคมโดยรวม (Role Model)
9) ระดับความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนผู้รับบริการต่อหน่วยงานของรัฐ
ดีขึ้น
10) ภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับ โดยมีคะแนนหรือได้รับการจัด
อั น ดั บ ที่ ดี ขึ้ น เช่ น อั น ดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของภาครั ฐ อั น ดั บ ขี ด ความ สามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
(Competitiveness) อัน ดับ ความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ดัช นีความพร้อมด้าน
ดิจิทัล และดัชนีการรับรู้ การทุจริต (CPI) เป็นต้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 กำหนดช่ อ งทางการให้ ค ำปรึ ก ษาแก่ ป ระชาชนที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1.1 จั ดเตรี ยมความพร้อมในการให้ คำปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการ
จัดบริการ และด้านเทคโนโลยี (ปี 61)
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
(Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 2 จัดให้มีการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จผ่ านช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการ
ร่วม
2.5 สนั บสนุนให้ เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสั มพันธ์การสร้างแรงจูงใจ
(Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของ
การให้บริการให้ประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น (ปี 62-65)
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบ ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
-พัฒนา หรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทางานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
(ปี 61-62)
-พัฒนา หรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งานสาร
บรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร (ปี 61-62)
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทำ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ
-จั ด ทำชุ ด ข้ อ มู ล สำคั ญ ของหน่ ว ยงานให้ อ ยู่ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดโดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ (ปี 61)
-ข้ อ มู ล สำคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ก ารที่ ก ระทบต่ อ ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชน หรือ ภารกิจของหน่วยงาน
-ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสนั บ สนุ น เช่ น งานสารบรรณ งานแผน และ
งบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เป็นต้น
-เชื่ อมโยงข้อ มู ล สำคั ญ ของตนเข้ าสู่ ศู น ย์ ข้ อมู ล กลางภาครัฐ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 62)
แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การ
บริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และ
นำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ปี 61-62)
เรื่องและประเด็น ปฏิรูป ที่ 4 : กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีส มรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการสาธารณะที่สำคัญ
และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกำลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาทของภาครั ฐ ทิ ศ ทาง
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเหตุ ดำเนินการควบคู่กับเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด
ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสมัฤทธิ์สูง
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒ นาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
กำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
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แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และ อุดมการณ์สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง (ปี 61-65)
- จัดหลักสูตรผู้นำคุณธรรม ที่เป็นตัวอย่าง
- จัดกิจกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
กลยุ ทธ์ที่ 4 : ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคนในส่ วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)
- แผนงานที่ 1 พั ฒ นาระบบการติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลการใช้
กำลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) (ปี 62)
- แผนงานที่ 2 โดยทบทวนการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คล, กำลั ง คน
(จำนวน สำยงาน ตำแหน่ง ระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้งใหส้อดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจ และ
เป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม (อาทิ การทบทวนสั ดส่ ว นของจำนวนตำแหน่ ง ระดับ สู ง และตำแหน่ง ปฏิ บั ติให้
สอดคล้องกับความจำเป็น เป็นต้น) (ปี 62)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลที่ สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคน
เก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ดึ ง ดู ด ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี จิ ต สาธารณะเข้ า มาทำงานใน
หน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 2 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒ นาจุดเด่นของส่ว น
ราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) (ปี 61-64)
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
2) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย
ตัวชี้วัด
1) กรอบ บทบาทและความรับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐที่ชัดเจน
๒. ยุทธศาสตร์ลูกค้าเป้ าหมายเฉพาะ : วางยุทธศาสตร์และดึงดูดนักท่องเที่ยวตามประเภท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ (Customer-segment specific plan)
- ดำเนินงานขับเคลื่อน : ตามองค์ประกอบของแผนงานตามกลุ่มประเภทของลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งการท่ องเที่ย วเชิงชุมชน และการท่ องเที่ยวมูล ค่าสู ง เช่น ท่องเที่ ยวทาง การแพทย์ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น
แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน
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2. การผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การเจริญเติบโตบน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมลพิษทำให้เกิด
ความไว้วางใจ และความสำเร็จในการลดมลพิษ
ตัวชี้วัด
1. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายใน 5 ปี
3. อัตราขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะอันตรายทั่วประเทศภายใน 5 ปี
7. กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 95 ภายใน 5 ปี
12. กลไกส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบมลพิษได้รับการพัฒนาและถูกนำไปใช้จริงภายใน 3 ปี
13. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการพัฒนาและมีผล
บังคับใช้ ภายใน 3 ปี
เรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 1 เสริ ม สร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การมลพิ ษ ที่ แ หล่ ง กำเนิ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรื อนถึงปลายทาง :
มลพิษจากขยะชุมชน
- ดำเนิ น การตามแนวทางข้างต้น โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมือง อุตสาหกรรม
และ/หรือเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการ (ปี 62-65)
เรื่ องและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 2 ปรับ ปรุงระบบและกลไกการเฝ้ าระวัง ควบคุ ม ติด ตาม และ
ตรวจสอบมลพิษ
ประเด็ น ย่ อ ยที่ 2.1 กำหนดหน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบหลั ก ในการจั ด ทำมาตรฐาน ให้
คำแนะนำ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน : มลพิษจากขยะ
ระยะสั้น ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทอำนาจและหน้าที่ของ
หน่วยงานที่จะทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางในการจัดการขยะทุกประเภท รวมทั้งติดตามและตรวจสอบ การ
ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยึดตามมาตรฐานกลางที่ได้รับการ
กำหนดสำหรับการบริหารจัดการขยะ (ปี 61)
ระยะยาว ศึกษาแนวทางในการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะ เช่น พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ และ การผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (ปี 62-65)

25

แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
เป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
“ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบบริการปฐมภูมิที่มีความครอบคลุม ตอบสนองความจำเป็น รวมถึงการ
ปรับ ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความยั่งยืน พอเพียงมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรม ประชาชนมี
ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพเพียงพอที่จะดูแลตนเองจากความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้
2. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการ
ระบบ สุขภาพและสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ครอบคลุม ปลอดภัย สำหรับประชาชนในทุกพื้นที่ทุก
ระดับ
3. เพื่อให้ระบบสุขภาพไทยมีเอกภาค มีการบูรณาการงานด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน
มี การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ เพื่อบริหารระบบสุขภาพให้ประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ภายใต้ทรัพยากรอันจำกัด
เป้าหมายพึงประสงค์ในภาพรวม
1. ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ มี ค วามครอบคลุ ม ตอบสนองความจำเป็ น และระบบ
หลักประกัน สุขภาพความยั่งยืน พอเพียงมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม
2. มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพ
และ สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี
3. ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การดำเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วน
เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ โดยมีระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อ
การ แก้ปั ญ หาในแต่ล ะพื้ น ที่ ระบบบริการมีความคล่ องตั วในการบริห ารจัดการ และจัดบริการเป็นเครือข่าย
ภายใต้การติดตามกำกับที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลฃ
4. ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนำซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่
ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมี
คุณภาพ ทั้งการรับบริการและการรับภาระค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัด
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังดีขึ้นจนสามารถชะลอหรือยุติ
การ ถดถอยสู่ภาวะพึ่งพิง
2. มีระดับการตระหนักรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเองและใช้บริการสุขภาพได้
อย่าง เหมาะสม (อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นซึ่งวัดด้วย ACSC ลดลง/อัตราการตายของกลุ่มโรคที่
สามารถป้องกันการตายโดยไม่จำเป็นลดลง)
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3. รายจ่ายสุขภาพรวมภาครัฐต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
4.3 และไม่เกินร้อยละ 5.2
4. มีระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงในทุกจังหวัดทั่วประเทศครอบคลุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของสถานพยายาลทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน 5 ปี รวมถึงมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์
ความรู้จ ากสารสนเทศสุ ขภาพในระบบ DHR และระบบ National Data Clearing House เพื่ อสนั บสนุนการ
ตัดสินใจทางคลินิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานพยาบาลทั้งหมดในประเทศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การปรับปรุงโครงสร้างการทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3) ที่ระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ: พิจารณาปรับโครงสร้าง และ จำนวนบุคลากรด้าน P&P
และ Strategic Information
(3.1) ทบทวนงาน P&P ที่หน่วยงานแต่ละระดับ (เขต/จังหวัด/อำเภอ) ต้อง
รับผิดชอบ
(3.2) กำหนดโครงสร้าง และอัตรากำลังที่เหมาะสมกับงาน
(3.3) ปรับโครงสร้าง/อัตรากำลังตามผลการทบทวน
5) ทบทวนบทบาทภารกิจ และสัมฤทธิผลขององค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตอบ
โจทย์ที่สำคัญ คือ
(1) องค์กรเหล่านั้น สามารถดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ของการจัดการตั้ง
องค์กรหรือไม่
(2) งบประมาณด้านบริห ารจัดการที่เพิ่มขึ้นก่อให้ เกิดผลลั พธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
เหมาะสมหรือไม่
4. การพัฒนากำลังคนด้าน P&P
1) competency mapping
(1.1) จัดทำ competency mapping ของตำแหน่งงานต่าง ๆ ด้าน P&P ทั้ง
ระบบ (ปี 61)
(1.2) การสื่อสารให้มหาวิทยาลัยรับทราบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(ปี 61-64)
(1.3) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกข้าราชการใหม่เพื่อให้ได้ข้าราชการใหม่ที่มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ปี 62-64)
(1.4) ปรับปรุงระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (ปี 61-64)
2) ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสำขาขาดแคลนพิเศษ (ปี 61)
(2.1) ทบทวนค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสำขาขาดแคลนพิเศษอย่างเหมาะสม
(2.2) ปรับปรุงระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับบุคลากรสำขาขาดแคลน
พิเศษอย่างเหมาะสม
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5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) การพัฒนาระบบวิจัย (ปี 61-65)
3) การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามแผนฯ ที่ได้
จัดทำไว้แล้ว
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์รวม
1.4.1.2 ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง
1.4.1.3 ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารภาครั ฐ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และ
ตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
เป้ า หมายรวม ประเทศไทยมี ร ะดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม (1)
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ให้ ส่ ว นราชการมี ก ารบริห ารงานบุ ค คลที่ เป็ น ไป ตามระบบคุ ณ ธรรม (Merit
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
กิจกรรม
1.1 ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต
1.4 การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้ อ งมี ก ารกำหนดคุ ณ สมบั ติ ประจำตำแหน่ ง (Job
Specification)
กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการ
บริห ารงานด้วยความซื่อตรง และรับ ผิดชอบ กรณี ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ ถือเป็น ความผิ ดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา
กิจกรรม
2.2 ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดยเน้นความ
ซื่ อ ตรงต่ อ หน้ าที่ (ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต วิริ ย ะอุ ต สำหะ ทางานให้ ส ำเร็ จ ตามเป้ าหมายอย่ างดี ที่ สุ ด ) และซื่ อ ตรงต่ อ
ประชาชน
2.3 หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ และรัฐวิสำหกิจต้องรับผิดชอบให้ มีการบริหารจัดการ
หน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดอย่างเคร่งครัด และ
ต่อเนื่อง
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2.4 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐนำมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลใน
การป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การ ระหว่าง
ประเทศมาใช้
2.5 จัดทำกฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงาน (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. กำหนดเป็นประจำทุกปี หากไม่ผ่านการประเมินใน
เกณฑ์ 80% หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากตำแหน่ง
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพ
ในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรม
3.1 ทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องพัฒ นาระบบการตรวจสอบ ภายในของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง
3.2 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรมภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และต้องยึดหลั กการกระจายอำนาจการ
บริหาร
3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ เป็น
ประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด
3.4 เมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง เบาะแสกรณี ก ารทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ในหน่ ว ยงานจาก
หน่วยงานตรวจสอบหรือภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
กลยุทธ์ที่ 5 ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการ ประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงอามิส
สินจ้าง
กิจกรรม
5.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตสำนึกจิตบริการให้กับเจ้าพนกังานของรัฐ
และเน้นย้ำให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่
5.2 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติ หน้าที่
5.3 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้ สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานของรัฐ
5.4 ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคาร
เท่านั้น
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม (1)
กลยุทธ์ที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการ ทางวินัย มาตรการ
ทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิ
ชอบ หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
กิจกรรม
1.2 เมื่อมีข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน จริยธรรมหรือกระทำผิดวินัย
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงภายใน 7 วันทำการ โดยกำหนดให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากมีความจำเป็น สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน โดย
ระบุเหตุผลและความจำเป็นไว้เป็นหลักฐานด้วย
1.3 กรณี ที่ เป็ น การผิ ด วินั ย ร้า ยแรง ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ ตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนภายใน 7 วันทำการ โดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 60 วันหลังจากรับทราบคำสั่ง แล้วรายงาน
ให้ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจำเป็นสามารถขอขยาย ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน
1.5 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษา มาตรฐาน
วินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสำคัญ “สัญญา ประชาคม” ขององค์กรที่บุคลากรทุกคนต้องยึดมั่น ยึดถือ และ
ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด
1.6 ให้ มีกฎหมายว่าด้วยวินัย ผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และบุ คลากรในองค์กร
อิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยพึงประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้บริหารพรรคการเมืองและองค์กรอิสระต่าง ๆ ควรประกาศเจตจำนงที่จะยึดมั่นในการ
รักษาเกียรติภูมิแห่งสถาบันของตนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาวิชาชีพอย่างแท้จริง
กลยุทธ์ที่ 6 การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ
กิจกรรม
6.1 รวดเร็ว
- การกำหนดเวลาในการดำเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความ
บกพร่องของผู้บังคับบัญชา
- บั งคับ ใช้มาตรการทางแพ่ ง และทางปกครองด้ ว ยความรวดเร็ว เท่ าที่ อ า
จำเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วน สมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
6.2 เด็ดขาด
- หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำความผิดต้องดำเนินการลงโทษทันทีภายใน
เวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือ หากอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่พักงานหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
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- กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ให้
สร้างกลไกเพื่อติดตามพฤติการณ์เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการทันทีหากปรากฏว่ามีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าที่
6.3 เป็นธรรม
- หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่
กำหนด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันทีพร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและเป็นข้อมูลหรือดำเนินการ
ต่อไป
- หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็ให้เปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณะทราบ
4.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ประเด็น การต่างประเทศ
3.3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ
ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย
มากขึ้น/ดีขึ้น
ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง (เฉลี่ยร้อยละ)*
ร้อยละ 5 - 10
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
แผนย่อย
3.3 แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
กระบวนการพั ฒ นา โครงสร้ าง และกฎระเบี ย บของไทยจะได้ รั บ การพั ฒ นาและบั ง คั บ ใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย และในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย
ก็ควรได้รับ การพัฒ นาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และ
พันธกรณีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมีบทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทย
เพื่อร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากลและพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
2) ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด ทำ ปรั บ ปรุ ง และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บ
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทำความ
ตกลงกับ ต่างประเทศให้ ร องรับ พั ฒ นาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่ เป็นผลประโยชน์ ของชาติ และมุ่งอนุ วัตพัน ธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ สากลที่สำคัญหรือที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
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3) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่
เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการบิน
พลเรือน และการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และดำเนินนโยบาย
และมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากล
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) สร้ างความตระหนั กรู้แ ละเสริมสร้างขีดความสามารถของส่ ว นราชการ กลุ่ ม /
องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่สำคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทำยและโอกาสจากสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
๑. ระดั บ ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศในการ
มากขึ้น/ดีขึ้น
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน ปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นามาตรฐานภายในประเทศให้
ร้อยละ 5 - 10
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศและ
รุกในการร่วมกำหนด
มาตรฐานสากลทีส่ ำคัญ
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
๒. ระดั บ ความสำเร็ จ ของบทบาทไทยในการ
กำหนดบรรทั ด ฐานและมาตรฐานระหว่ า ง
ประเทศ(อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย
ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ การเป็ น ผู้ เล่ น ที่ ส ำคั ญ ใน
กรอบต่าง ๆ)
๓. อั น ดั บ /คะแนนของไทยในดั ช นี ส ากลใน
ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น(เฉลี่ยร้อยละ)*
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
3. ความสามารถทางการแข่งขัน อัน ดับ ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
1 ใน 30
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศ ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel &
ไทยดีขึ้น
Tourism CompetitivenessIndex (TTCI)
3.6 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
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3.6.1 แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิด
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสำสมัครด้ านการท่องเที่ยว
ทั่วประเทศ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
1. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย อั น ดั บ ความสามารถทางการแข่ ง ขั น
1 ใน 30
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย
Travel&Tourism Competitiveness
Index (TTCI)
4.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
1. การเจริญเติบโตของ
อัต ราการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล
ขยายตัวอย่างน้อย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
รวมของพื้ น ที่ เขตเศรษ ฐกิ จ พิ เศษ
ร้อยละ 5
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ทั้งหมด(เฉลี่ยร้อยละ)
เพิ่มขึ้น
2. การลงทุนในพื้นที่เขต
มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
600,000 ล้านบาท
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีแรก
ได้รับการยกระดับ
(ล้านบาท)
3.3 แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพื้นที่และการมีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย
นครพนม มุกดำหารสระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
3) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พื้น ฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความ
ต้องการของพื้นที่ และมีกลไกที่ สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
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6) พัฒ นาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิ ทธิภ าพ มีระบบส่ งเสริมสุขภาพ เฝ้ า
ระวังป้องกันและควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง โดย
การจัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจำตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำหนดมาตรการและ
ระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นที่
8) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในเมือง
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
2 . ก ารล งทุ น ใน เข ต พั ฒ น า มู ล ค่ า ก า ร ล งทุ น ใน เข ต พั ฒ น า
10,000 ล้านบาท
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท)
3. เมื อ งใน พื้ น ที่ เข ต พั ฒ น า จานวนเมื อ งในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
1 เมือง
เศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดนที่ ได้ รั บ พิ เศษชายแดนที่ ได้รั บ การพั ฒ นาให้
(สงขลา)
การพัฒ นาให้เป็นเมืองน่าอยู่มาก เป็นเมืองน่าอยู่ (จำนวนเมือง)
ขึ้น
4.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้ สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อน ช่วยเหลือสังคมพัฒนา
และยกระดับ คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ดี เก่ง และมีคุณ ภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
คนไทยทุ กช่ว งวัย มีคุ ณ ภาพเพิ่ มขึ้น ได้ รั บ ดัชนีการพัฒนามนุษย์
ค่าคะแนน 0.79
การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย (ค่าคะแนน)
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่ม
ตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้ สารอาหารที่จำเป็น
ต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านซึ่งปัจจัยสำคัญคือการ
พัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ มีการออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
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3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่ งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกำหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่ สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มี
การจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุ ก ระดับ และหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้องดำเนิ น งานตามมาตรฐานงานอนามั ยแม่ และเด็ กสู่ ม าตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จาเป็นต่อ
สมองเด็ก
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย
ทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะ
การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จั กประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมายการ
พัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒ นาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา
การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
80
คุณภาพมากขึ้น
3.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นมีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
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สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น

เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
วั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้ว น รู้ จั กคิดวิเคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หา ปรั บ ตั ว สื่ อ สารและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
คะแนนความสามารถในการ
แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน
ทักษะ (Skill) ของ World
Economic Forum (WEF)

ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

3.4 แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ช่วงวัย แรงงาน เน้ น การพัฒ นาและยกระดั บศั กยภาพ ทั กษะ และสมรรถนะแรงงานอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทั ก ษะภาษา มี ก ารทางานตามหลั ก การทางานที่ มี คุ ณ ค่ าเพื่ อ สร้างผลิ ต ภาพเพิ่ ม ให้ กั บ ประเทศมี
วัฒ นธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้ สามารถบริห ารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว
มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะ
ฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความ สามารถ
พิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
2) เสริมสร้างวัฒ นธรรมการทeงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทั กษะ
ทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
มีทักษะอาชีพสูงตระหนักใความสำคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตาม
พลวัตของโครงสร้างอาชีพและควา
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ต้องการของตลาด แรงงานเพิ่มขึ้น

4.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุข ภาวะที่ดี
และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การ
กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพรวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 68 ปี
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
(อายุเฉลี่ย)
3.1 แผนย่ อยการสร้ างความรอบรู้ด้านสุ ขภาวะและการป้อ งกัน และควบคุม ปั จจัยเสี่ ยงที่
คุกคามสุขภาวะ
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อ สารด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดำรงชีวิต รวมทั้งการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุข
ภาวะคนไทย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้อง
อาศัยการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ผสำนกันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย
อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
2) พั ฒ นาภาคี เครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้ องถิ่น ให้ มีความรู้เกี่ยวกับ การ
เจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกั นได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วย
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ตัวเอง นำไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอำนาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดำเนินการด้านสุขภาพ
ต่างๆ ตอบสนองต่อความจำเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ
๓) การพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และกลไกการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
๔) กำหนดมาตรการป้ องกัน และควบคุ มปั จจัยเสี่ ยงที่ คุกคามสุ ขภาวะ โดย
ผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ร้อยละ 50
สามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
ของประชากร
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคที่สำมารถป้องกันได้
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น
4.7 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬา
และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒนาจิตใจ สร้าง
ความสำมัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเท ศชาติเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมกีฬา
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 68 ปี
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
(อายุเฉลี่ย)
3.1 แผนย่อยการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความ
จำเป็นต่อทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนั ดหรือความ
สนใจเฉพาะบุ คคล และปฏิบั ติอย่ างต่อเนื่ องจนกลายเป็นวิถีชีวิต ตลอดจนส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมใน
กิจ กรรมออกกำลั งกาย กีฬ าและนั น ทนาการ รวมถึงการพัฒ นาบุคลากรและโครงสร้างพื้ นฐาน ด้านอุปกรณ์
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สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ส่ งเสริมให้ ประชาชนทุ กกลุ่ มวัย โดยเฉพาะกลุ่ มเด็กและเยาวชน เรียนรู้
วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจน
ออกกำลั งกาย เล่ น กีฬ า หรื อประกอบกิจ กรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุ คคลอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาวะที่ดี และพัฒ นาให้มีน้ำใจนักกีฬา มี
ระเบี ย บวินั ย รู้แพ้ รู้ช นะ รู้อภัย โดยยกระดับหลั กสู ตรวิช าพลศึกษาทั่วประเทศให้ ได้มาตรฐานเดียวกัน และ
ส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด
หรือความสนใจในชุมชนท้องถิ่น
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การออกกำลังกายการเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้
มีความเพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสำนความร่ว มมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ชุมชน การพัฒนาในการร่วมลงทุน
ร่วมให้ใช้พื้นที่ หรือร่วมบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและ ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากร
ร้อยละ 40
นันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น ทั้งหมดออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ
4.8 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (15) ประเด็น พลังทางสังคม
กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจาก
ประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความ
เหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดำเนินการของภาครัฐ
อย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน บน
องค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการ มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัความ
เพิ่มขึ้น
พัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
ร้อยละ 10
3.2 แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
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เน้นการดึงพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีภูมิปัญญา องค์ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ได้นำศักยภาพที่มีในตัวเองในด้านต่าง ๆ ออกมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความ
พร้อมของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี เพื่อให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพโดย
การสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการ
เตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้สู งอายุที่มีกำลัง มีแรงมีความ
มั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
2) เพิ่ ม บทบาททางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม การนำความรู้
ประสบการณ์และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสำน
และต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมี
ความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่ง
แรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ
3) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคมและภาคส่วน
อื่น ๆตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและ
ภาคส่ว นอื่น ๆ ในการปฏิบั ติกับ ผู้ สู งอายุ พร้อมทั้งส่ งเสริมการจ้างงานผู้สู งอายุที่ เหมาะสมตามศักยภาพและ
สมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้ สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน
และนวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
1.ประชากรไทยมีการเตรียมการ สัดส่วนประชากรอายุ 25 – 59 ปีที่มี
ร้อยละ 60
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่าง การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สภ าพ แ วด ล้ อ ม เที ยบ กั บ จำน ว น
ประชากรอายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
4.9 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
เติ บ โตที่ เน้ น หลั ก ของการใช้ ป ระโยชน์ ก ารอนุ รัก ษ์ รั ก ษา ฟื้ น ฟู แ ละสร้า งใหม่ ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
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สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างยั่ งยื น ไม่ ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ จ นเกิ น ความพอดี ไม่ ส ร้างมลภาวะต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มจนเกิ น
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยื น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้นและสิ่ งแวดล้ อมมี
คุณภาพดีขึ้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุ กภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน
อยู่ในระดับต่ำกว่า50 ประเทศแรก
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
ของโลก
3.4 แผนย่ อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
มุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่และจัดทำระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบ
รวบรวมและบำบั ด น้ ำเสี ย และกำจั ดขยะมูล ฝอยที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของพื้ นที่ ส่ งเสริมและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการมลพิษ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
1) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความสำคัญ
กับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์ของประเทศและ
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้ นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยงเพื่อนำมาใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดเป็นหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่ ต้น
ทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำรวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการ
ระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเป้าหมายที่
สอดคล้องกับแนวโน้ มสถานการณ์ ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริห าร
จัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกำหนดให้ มีระบบการอนุญาตการระบยยมลพิษรวมทั้งเร่งรัด
การแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศที่ ยั งเป็ น ปั ญ หาเฉพาะพื้ น ที่ สร้ างความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชนในการติ ด ตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและ
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ความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึง
และทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน
3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กำหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ดำเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสีย อุตสาหกรรม โดยให้
ความสำคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดการบริหารจัดการควบคุม
มลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่กำจัดขยะให้ดำเนินการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกาศ
สถานที่กำจัดขยะเป็นแหล่งกำหนดมลพิษ กำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับ
ใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการ
จัดการของเสียที่คาดว่ำจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาใน
อนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไก
การบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้บริการ
ผู้บริโภค ผู้กำจัดและหน่วยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกัน แก้ไขปั ญ หาการจัดการขยะมูล ฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความ
รับผิดชอบตำมบทบาทหน้าที่
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
1.คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
คุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ร้อยละ 35 ของพื้นที่
แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเลมี แหล่งน้ำทะเลและแหล่งน้ำใต้ดินอยู่
เป้าหมาย
คุณภาพเหมาะสมกับประเภท
ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ
การใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
2.คุณภาพอากาศเสียง และความ
คุณภาพอากาศ เสียงและความ
ร้อยละ 35 ของพื้นที่
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
สั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
ของประเทศไทย
ประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด)
3.การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติด ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
0.74
เชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.10 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
ให้ ควมสำคัญกับการพัฒ นำการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของ
ประเทศ โดยดำเนินการในกรอบลุ่มน้ำเป็นระบบ หลายมิติ หลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการ
จั ด หา การใช้ และการอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง มี แ นวทางการพั ฒ นา ได้ แ ก่ จั ด การน้ ำเพื่ อ ชุ ม ชน ช นบท จั ด การน้ ำเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ลดการเกิดน้ำท่วมและภัยพิบัติทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทำน และจัดการบริหารน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
1.ค ว า ม มั่ น ค ง ด้ า น น้ ำ ข อ ง ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
(ระดับ/คะแนน)
ประเทศระดับ 2
(60คะแนน)
3.1 แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของ
ประเทศ
การจัดการน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงจะดำเนินการในกรอบลุ่มน้ำและเป็นระบบเพื่อให้เกิด
ความสมดุลทั้งด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ โดยมีแนวทางการดำเนินการเพื่อชุมชน เพื่อสิ่ งแวดล้อม การ
จัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) จัดการน้ ำเพื่อชุมชนชนบท พัฒ นาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภาพ และราคาที่เข้ำ
ถึงได้ มีระบบการจัดการน้ ำชุมชนที่เหมำะสมกับการพัฒ นำในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน
(KD11 ตำมเกณฑ์ของ ADB: ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค)
2) จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบาดำล การระบายน้ำจากเมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำและใช้
ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ำ และจัดทำแผนและดำเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขต
ต้นน้ำ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) ตำมพื้นที่ที่กำหนด ตาม
ความสำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ำ โดย (1) มีการควบคุมปริมาณน้ำ การดูแลคุณภาพน้ำในลำน้ำ (2)
การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน และ (3) กำหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบำบัดน้ำ
เสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้ำน่านน้ำ)(KD42 ตาม ADB และให้สอดคล้องกับ
แผนย่ อ ยจั ด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั้ ง ระบบให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ/คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเล)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค
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เป้าหมาย
บริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3
ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

ตัวชี้วัด
(ระดับ)
ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (ระดับ)

ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
อยู่ในระดับ 3.25
ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ 2.5

4.11 แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิ ทธิภ าพ
ภาครัฐ
มุ่งเน้น พัฒ นาการให้ บริการของรัฐให้มีประสิทธิภ าพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
และเป็ น การพัฒ นาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ ความสำคัญ กับการพั ฒ นาบริการดิจิทั ล
ดำเนินการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ไม่มีข้อจากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่ม
คน รวมทั้งนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
เป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ให้บริการของภาครัฐ
ผู้ใช้บริการ
2.ภาครัฐมีการดำเนินการที่มี
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
ประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
จัดลาดับขององค์การ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สหประชาชาติ
60 อันดับแรก
3.2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
เพื่อให้ภาครัฐดำเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังบริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐใช้
จ่ายในจำนวนที่เหมาะสมอย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ ายของ
ภาครัฐได้ทุกขั้นตอนและมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่
ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนใน
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แต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติ
อย่างยั่งยืน
5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ผลสั ม ฤทธิ์ข องแผนงาน/โครงการ ทั้ งในภารกิ จพื้ น ฐาน ภารกิ จยุ ท ธศาสตร์ และภารกิ จพื้ น ที่ มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ
ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยพัฒ นาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ ส ามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงานที่
เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และ
จัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
แผนงาน/โครงการภายใต้ 15
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3.4 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น เงื่ อ นไขสำคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศให้ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ในอนาคต
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่
เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัลและสอดคล้อง
กับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบั ติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพัฒ นาบุคลากรให้ มี
ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อน โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะ
สูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการ
พัฒ นาให้ มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒ นานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการการ
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ให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐ สามารถใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่
เป็ น ดิจิ ทัล มาใช้ ในการบริห ารและการตัดสิ น ใจ มีก ารพั ฒ นาข้อมูล เปิดภาครัฐให้ ทุ กภาคส่ วน สามารถเข้าถึง
แบ่ ง ปั น และใช้ ป ระโยชน์ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ ง นำองค์ ค วามรู้ ในแบบสหสำขาวิ ช าเข้ า มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างทันเวลา
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ
ปราศจากความซ้าซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การระบบการ
บริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นทางานแบบบูรณา
การไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับ สากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทางานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า ระดับ DigitalGovernment
ระดับ 2
มาตรฐานสำกลและมีความคล่องตัว Maturity Model (Gartner)
สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผล
ไม่น้อยกว่า
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
ร้อยละ 90
3.5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถกรอบความคิด
และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้องทบทวนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริห ารงานบุคคลในปั จจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ในทุ ก มิ ติ เพื่ อ สร้ างและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครัฐ ให้ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
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จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นา มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทุกคน
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้มี
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในทุ ก ขั้ น ตอนควบคู่ ไปกั บ การเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพภายใต้ ห ลั ก ระบบคุ ณ ธรรม ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิด
การหมุนเวียนถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศได้อย่างคล่องตัว
2) เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งในการบริห ารงานบุ ค คลในภาครัฐ ให้ เป็ น ไปตามระบบ
คุณ ธรรมอย่ างแท้ จ ริง โดยการสรรหาและคั ดเลื อกบุ คคลที่ มี ความรู้ค วามสามารถ มี คุณ ธรรมจริย ธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่ง
ของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซง
และการใช้ดุล ยพินิ จ โดยมิช อบ การสร้างความก้าวหน้าให้ กับ บุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐ สามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว
เพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้ องกับภาระงาน โดยปรับ ปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
3) พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครัฐ ทุ ก ประเภทให้ มี ความรู้ค วามสามารถสู ง มี ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ และการปรับ ตัวให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลง มีระบบการพัฒ นาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้ มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สำม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ
ทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการ
พัฒ นาประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒ นา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
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บูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ
และความสุจริตปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการ
กระทำที่ถูกต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง
และปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการบริ ห ารงานเพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม เป็ น ทั้ งผู้ น ำทางความรู้ แ ละความคิ ด ผลั ก ดั น ภารกิ จ นำการ
เปลี่ ย นแปลง พั ฒ นานโยบายและยุ ท ธศาสตร์ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ต่ อ ผู้ ร่ว มงานและต่ อสั งคม เพื่ อ รองรับ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้ สามารถ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทา ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ไม่น้อยกว่า
งานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม
ภาครัฐ
ร้อยละ 80
จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถ สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำ
ลดลง
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ผิดกฎหมายลดลง
ร้อยละ 20
4.12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบ ผ่านการ
พัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อ
หลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการ
ทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องใน
การปราบปรามการทุจริต
เป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
ประเทศไทยปลอดการ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
อยู่ในอันดับ 1 ใน54 และ/หรือได้
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
3.1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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พัฒ นากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้ เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคล
และระดับองค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง
ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมทั้ง
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกาหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และ
เป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
เป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่
คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจนการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อส่งเสริมการ
มีส่ ว นร่ ว มในการเฝ้ าระวัง สอดส่ อ ง ติ ดตามพฤติ กรรมเสี่ ยงและแจ้ งเบาะแส เพื่ อ สกั ดกั้ น มิ ให้ เกิด การทุ จ ริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
4) ปรับ “ระบบ” เพื่ อ ลดจำนวนคดี ทุ จริต และประพฤติมิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครัฐ
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
รัฐและรัฐวิสำหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนิน
โครงการ
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้ าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยการพัฒนา
ระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้าง
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ความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูร ณา
การการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนใน
การร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส

เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เกณฑ์การประเมิน ITA
2.คดีทุจริตและประพฤติ
จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
มิชอบลดลง
- จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต

ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10

4.13 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กำหนดเป้ าหมายให้ ป ระเทศไทยมี ค วามสามารถในการแข่งขัน ด้ านโครงสร้างพื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กาหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ
อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจน
มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้าน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
1.ความสามารถในการแข่งขัน ด้ าน การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลก
1 ใน 30
โครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ และสถาบันการจัดการนานาชาติ
ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนา
ร้อยละ 1.5
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
นวัตกรรมต่อผลิ ตภั ณ ฑ์มวลรวมใน และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
ประเทศเพิ่มขึ้น
รวมในประเทศ(ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
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3.2 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
เน้นประเด็นสำคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และ
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของ
วัฒ นธรรมโลกที่ รวดเร็วขึ้น ในยุ คดิจิทัล การเข้าสู่ สังคมสู งวัย การพัฒ นาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทางการ
ยกระดับแรงงานทักษะต่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐ
ให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็กวัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมี
ทักษะความรู้ และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จา
เป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การ
ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2) สร้ า งความเสมอภาคทางสั งคม โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การ
เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญอาทิ การ
จัดการที่ดินทำกิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอานาจ
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ
รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม*(ร้อยละของ
มนุษย์ และความเสมอภาคทาง
ผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพ
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จาก ทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
51

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปี 61-65

สังคม
3.3 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
เน้นประเด็นสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
อุ บั ติ ใหม่ ทั้ ง ระบบอย่ างครบวงจร ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกโดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่งการ
บริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ
3) พั ฒ นาการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัต กรรมในการพัฒ นาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมู ลฝอย น้าเสีย และของ
เสียอันตรายการนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
4) พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การน้ ำ โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาค
การเกษตรอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบ
น้ำชุมชนและเกษตร
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 61-65
การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยี สัดส่วนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ จัดทำฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐาน
และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรสิ่ง
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
ชีวภาพ ต่อสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร สิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
ฐานขีวภาพ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1 นโยบายรัฐบาล
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด โดยสรุปดังนี้
นโยบายหลักของรัฐบาล จำนวน 12 ข้อ
1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล จำนวน 12 ข้อ
1.การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา
9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สำหรับรายละเอียดนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมอนามัยมีดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชทานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการบำบัดทุกช์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพราชดำริ
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.1 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดำเนินความสัมพันธ์ทาง การฑูต
กับประเทศในภูมิภาคต่างๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการไว้เนื้อเชื่อใจกัน
การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ำความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบ โลจิสติกส์ ส่งเสริมการ
ใช้พลั งงานทดแทน การใช้ป ระโยชน์ จากวัสดุเหลื อใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูล ค่า การบริห ารจัดการของเสี ย
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม และการจัด การขยะและของเสี ย เพื่ อให้ เกิ ดความยั่ งยืน ของระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดหมายเดียวกัน การพัฒนา
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วในเชิ งกลุ่ ม พื้ น ที่ เมื อ งหลั ก และพื้ น ที่ เมื อ งรองที่ มี ศั ก ยภาพ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้ างสรรค์ แ ละ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยว
เรือสำราญ และการท่องเที่ยวเชี่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
8. การปฏิรุปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จั ดให้ มี ร ะบบพั ฒ นาเด็ ก แรกเกิ ดอย่างต่อ เนื่ อ งจนถึงเด็ ก วัยเรีย นให้ มี โอกาส
พั ฒ นาตามศั ก ยภาพ เพื่ อ สร้ างคนไทยที่ มี พั ฒ นาการเต็ ม ตามศั ก ยภาพผ่ านครอบครัว ที่ อ บอุ่ น ในทุ ก รูป แบบ
ครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒ นาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่
คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒ นาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
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คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละ
คนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบ
ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
9.1 พัฒ นาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการแพทย์แม่น ยำ และยกระดับ ระบบหลั กประกันสุ ขภาพให้ ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บน
พื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยื นทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและ
อนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง
9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุข
ภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือ
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบ
วงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผน
บริหารจัดการน้ำ ๒๐ ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุก
ครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อม
ทั้งส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำ
ชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นํ้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ำ
พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบจัดสรรน้ำ
ที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริ
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้า งสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
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กำหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการ
สร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจของประชาชนในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดความเสี ย หายจากภั ยธรรมชาติ แ ละ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้
10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิการจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต
หรือบริโภคที่หลากหลายและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใช้ซ้ำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลด
ปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนา
โรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน
๑๑.๘ กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4.2 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (รมต. รมช.)
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้อง
ประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้
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“นโยบายกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทยนับจาก
วันนี้ไป... ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”
1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสืบสาน
รักษา ต่อยอด และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจและมีความมั่นคงทางสุขภาพ
2.1 สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องส่งเสริมการออกกำลังกาย
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี
2.2 พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพตั้งแต่ในครรภ์จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย มี
คุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป
2.3 จั ดการดูแลระยะยาวรองรับสั งคมสู งวัย อย่างเป็ นระบบให้ ผู้ สู งอายุมีสุ ขภาพดี
เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี
2.4 จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการโดยความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐประชาชน เอกชน และท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยลดเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดรอ
คอยและลดภาระค่าใช้จ่าย
3.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการทุกระดับ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง พัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและกำลังคนที่เพียงพอ
3.2 พั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้ อสม.ให้ เป็ น หมอประจำบ้ านในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชนในชุมชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเข้าถึงข้อมูลและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการ
เดินทางไปพบแพทย์
3.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบส่งต่อ
เชื่อมโยงเป็น Big Data
4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
4.1 ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยเพื่อ
สร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชนโดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
4.2 ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้งด้านระบบบริการทาง
การแพทย์การสร้างเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัยการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.1 ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานกระจาย
อำนาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่ระดับเขตสุขภาพ
5.2 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
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นอกจากนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเพิ่มเติมใน
การประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ ดังนี้
1.การดูแลสุขภาพจิต ด้วยการจัดระบบสายด่วนให้ความรู้ เพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้น
2. Street food ความสะอาดของอาหารริม บาทวิถี เป็ น การขั บ เคลื่ อ นที่ เชื่ อ มโยงกั บ การ
ท่องเที่ยว ซึ่งต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยปัจจุบันมีต้นแบบจานวน 12 แห่ง
3. การออกกาลังกายลดโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยจัดเป็นกิจกรรมใหญ่ Big
Event เน้นประชาชนที่ไม่ออกกำลังกายให้หันมาออกกำลังกายมากขึ้น
4. การดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
5. การวางแผนกำลังคนด้านสาธารณสุข เน้นการแก้ปัญหาเรื่องเกณฑ์ FTE ของหน่วยบริการ
ในพื้นที่ โดยนำร่องในเขตสุขภาพที่ 6
6. การสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร โดยเฉพาะ อสม.
2.4.3 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2561 มี 12 ประเด็น ดังนี้
1. ร่วมกันดำเนินงานโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่ องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. พั ฒ นาระบบสุ ขภาพปฐมภูมิ คนไทยทุกคนมีที มหมอประจำครอบครัวให้ การรัก ษาโรค
พื้นฐาน ให้คำปรึกษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลทั้งที่บ้าน ที่คลินิกหรือหน่วยบริการ และจัดการเรื่องการส่ง
ต่อ เมื่อจำเป็นอย่างเป็นระบบ พัฒ นาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใกล้บ้าน รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชนให้
สะอาด น่าอยู่ ได้มาตรฐาน เปลอดภัย ประชาชนมีส่ วนร่วมในการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ใหเกิดความรู้สึกเป็น
“โรงพยาบาลของเรา” โดยไม่เน้นการประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไป
ด้วยกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาดตำบล
3. เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเข้าถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใน 6 โรคสำคัญ
คือ โรคหลอดเลือดหั วใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การบาดเจ็บทางสมอง ภาวะช็อคทุก
ประเภทและทารกแรกเกิด พัฒนาการรักษาพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูงตาม Service plan สาขา
ต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์และโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแต่ละ
ภูมิภาคถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน
4. เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ ต้องให้ผุ้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาโรคประจำตัว ส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรค ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีคนดูแลในครอบครัวและชุมชน เมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ควรได้รับการ
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ดูแลตามช่องทางที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานของชมรมมีความเข้มแข็งและจัดการให้มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้
5. ประชาชนได้รับ ความคุ้มครองจากสารพิษที่ทำลายสุขภาพ มีช่องทางสื่อสารข้อมุลอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ สนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่ าง
เป็ นระบบเป็ น แบบอย่ างที่ดีในสังคม เช่น การยกเลิ กถุงพลาสติกใส่ ยา การยกเลิ กใช้โฟมบรรจุอาหารมาใช้ใน
โรงพยาบาล การส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขและผู้ใช้บริการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์( Solar Cell) ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงพยาบาล
เพื่อลดต้นทุนการจัดบริการในระยะยาวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
6. ทำให้คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเข้าไปมีส่วนบริหารโรงพยาบาลร่วมกันสนับสนุนให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา กระจายอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่มีอิสระในการบริหารมากขึ้น เพื่ อตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที โดยเน้ น การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น ที ม ภายใต้ ค ณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพในแต่ละพิ้นที่
7.จะผลักดันให้มีระบบหลักประกันของชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาบนแผ่นดินไทยมีหลักประกั น
สุขภาพ คนต่างชาติที่มาทำงานหรือนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองโดยให้มีการซื้อประกันของรัฐได้เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่างๆ
8. จะร่วมมือกับภาคประชาชนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้หลักคนดีช่วยคนป่วย คนรวยช่วยคนจน ทำให้กองทุนหลักประกันมี
งบประมาณเพียงพอและยั่งยืน โดยไม่เป็นปํญหาต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน
9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอและตำบล ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพื้นที่ ประสานการดำเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนทุกกลุ่ม
วัย ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ผ่านเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
และตำบล
10. พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การควบคุมป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรคระบาด
การคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมแพทย์แผนไทย การปฏิรูปกำลังคนด้าน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
11. ปฏิรูปเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริการด้านสุขภาพ ลด
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน และระบบการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
12. สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรในทุกระดับโดยแฉพาะผู้
สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดจนการ
สร้างขวัญกำลังใจและเสริมพลังให้กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
เต็มที่
2.4.4 นโยบายอธิบดีกรมอนามัย
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แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานกรมอนามัย
ใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. ให้ความสำคัญสูงสุดโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติในพระ
บรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ และยึ ด แนวทางการดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล โดยกำหนดเข็ ม มุ่ ง คื อ “เส้ น ทางคุ ณ ภาพชี วิต ” (Life Course
Approach) ที่ใช้ ยุ ทธศาสตร์ PIRAB และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ขับเคลื่ อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลลัพธ์ให้ประชาชนสุขภาพดี
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการประสานงานกับภาคีเครือข่าย (Partnership) ทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความตระหนัก ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
3. หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (ส่วนกลาง) กำหนดและยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมสุ ขภาพและอนามัย สิ่ งแวดล้ อม ระดับประเทศ ในนามกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้ สำหรับหน่ วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์อนามัย) ให้เร่งรัดบูรณาการ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมพร้อมกับเขตสุขภาพ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
4. มุ่ งเน้ น การขั บ เคลื่ อ นงานส่ งเสริม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม โดยใช้ แ ผนงานและ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) และการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเชิงระบบตามภารกิจ
พื้นฐาน
ผังความเชื่อมโยง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัยใช้
หลักการเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและแนวทางที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมอนามัยโดยใช้ผังความเชื่อมโยง
ดังนี้
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