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รายนามผู้ช้ีแจง 
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แบบฟอร์มการจัดท าเอกสาร เอกสารหมายเลข 2 
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

 

กรมอนามัย    กระทรวงสาธารณสขุ 
งบประมาณที่ได้รับการจดัสรร (ตามร่าง)   1,816.4156  ลา้นบาท 

 

แบบฟอร์มที ่1. แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ทีส่ามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ค าชี้แจง ให้หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าระบุข้อมูลเป้าหมายการให้บริการของ                  
ส่วนราชการในทุกเป้าหมาย ที่มีแผนงาน (ได้แก่ แผนงานพ้ืนฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ) 
ผลผลิต/โครงการ วงเงินงบประมาณ ท่ีตรงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมระบุสถานะของหน่วยงาน 
(เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักหรือสนับสนุน) แผนแม่บทย่อย ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย/ตัวชี ้ว ัด                 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดนี้  

 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    538.7276    ล้านบาท 
 

เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ – เป้าหมาย – ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ – สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

1. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเฉพาะ
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 
1.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
 
 

แผนแม่บท ประเด็น (9) เขตเศรษฐกจิพิเศษ 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน   
เป้าหมาย : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ    
การยกระดับ 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดในช่วง 5 ปี แรก 600,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 

       (1) โครงการ : ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 งบประมาณ  3.2847  ล้านบาท 
 ตัวช้ีวัด : เทศบาลเมืองแสนสุขไดร้ับการยกระดับใหเ้ป็นเมือง

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 แห่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทย่อย (1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย : การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
500,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ – เป้าหมาย – ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ – สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

2. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนทกุกลุ่มวัยได้รับการ
ส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

แผนแม่บท ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน  
เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และความเป็นอยู่ดี 

ตัวช้ีวัด : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 68 ปี              
ภายในปี 2565 

(1) ผลผลติ : พัฒนาและบริการสง่เสริมสุขภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย    

 งบประมาณ 356.7704 ล้านบาท 
 ตัวช้ีวัด : 1. ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อมไดร้ับการพัฒนา 4 ระบบ (ระบบสนับสนุน:FIN, KISS, 
HR, Law) 

            2. การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ร้อยละ 92 

 
 

(2) โครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง  
งบประมาณ 0.8500 ล้านบาท 
 ตัวช้ีวัด :  ฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH Data Center) 

อย่างน้อย 1 ชุด           

แผนแม่บทย่อย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ        
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ  

เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่อเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดี 

ตัวช้ีวัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร ร้อยละ 70         
ของคะแนนเต็ม 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บท ประเด็น (11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน  
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ตัวช้ีวัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) 
ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565 

(1) โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มแมแ่ละเด็ก 

งบประมาณ  47.9411  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการคดักรอง ร้อยละ 90 
 

แผนแม่บทย่อย (2) การพัฒนาเดก็ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย 

เป้าหมาย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 
2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ – เป้าหมาย – ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ – สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

(2) โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 

งบประมาณ  12.6447  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด :  
1. นักเรียนมีพฤติกรรสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50 
2. วัยรุ่นที่เข้าถึงบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร ร้อยละ 55 

แผนแม่บทย่อย (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ในปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
 

(3) โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มวัยท างาน 

งบประมาณ  8.2278  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : ประชาชนมีการออกก าลงักายสม่ าเสมอเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 40 

แผนแม่บทย่อย (4) พัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามผลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด : ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
 

(4) โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ 
ประชาชนกลุ่มผู้สูงอาย ุ 

งบประมาณ  8.7939  ล้านบาท  
ตัวช้ีวัด : ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการหรอืนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 

ช่องปากแบบผสมผสานใน 3 ประเด็นส าคัญ เพื่อคงสภาพการใช้งาน 
800,000 คน  

 

แผนแม่บทย่อย (5) การส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอาย ุ 

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะ 
การด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น   

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
 

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสรา้งให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บท ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน  
เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และความเป็นอยู่ดี 

ตัวช้ีวัด : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 68 ปี  
ภายในปี 2565แผนแม่บทย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ 
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ – เป้าหมาย – ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ – สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

(1) โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ
พระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ

งบประมาณ  21.6846  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : พื้นที่โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระ

เกียรตมิีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,400 แห่ง 

แผนแม่บทย่อย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด : อัตราความรอบรู้ดา้นสุขภาวะของประชากร ร้อยละ 50 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(2) โครงการ : ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพ 

งบประมาณ  7.9355  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายไดร้ับบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 30 

แผนแม่บทย่อย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ              
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด : อัตราความรอบรู้ดา้นสุขภาวะของประชากร ร้อยละ 50 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

3. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและ
ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ 

3.1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

แผนแม่บท ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน  
เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม 
เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565 

      (1) โครงการ : สร้างความรอบรู้ภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
เตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

งบประมาณ  10.5019  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : ประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความ

รอบรู้การเตรยีมความพร้อมเพื่อการเป็นผูสู้งอายุท่ีมสีุขภาพดี        
ร้อยละ 50 
 

แผนแม่บทย่อย (2) การรองรับสงัคมสูงวัยเชิงรุก 

เป้าหมาย : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้          
สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อ  
ยามสูงอายุท้ังมิตเิศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด ร้อยละ 60     
ภายในปี 2565                                                 
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      (2) โครงการ : สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 

งบประมาณ  48.5930  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : 1. ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care 

Plan ร้อยละ 95 
           2. ผู้สูงอายุกลุ่มดีมีพฤตกิรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ 95 

แผนแม่บทย่อย (2) การรองรับสงัคมสูงวัยเชิงรุก 

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความยากจนหลายมติิ
ลดลง เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565                          
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ – เป้าหมาย – ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ – สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

4. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทีม่ีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บท ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน  
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น       
อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 
ภายในปี 2565 

      (1) โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ      
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

งบประมาณ  7.4718  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : 1. ระบบการจดัการมลพษิสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 1 

ระบบ 
           2. ชุมชนต้นแบบท่ีมีการจัดการเพื่อลดและป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 20 ชุมชน 
 
 
 

แผนแม่บทย่อย (4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล  

เป้าหมาย : การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย 
สารเคมีสนภาพการเกษตรและกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ตัวช้ีวัด : ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ เท่ากับ 0.74               
ภายในปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า แผนแม่บท ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน 
เป้าหมาย : ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60 
คะแนน) ภายในปี 2565 

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพื่อการบรโิภค 

งบประมาณ  4.0282  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : ระบบประปาหมู่บา้นท่ีได้รับการปรับปรุงใหไ้ด้

มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มีคุณภาพน้ าประปาผ่านเกณฑ์คณุภาพ
น้ าประปาดื่มได้ ร้อยละ 90 

แผนแม่บทย่อย (1) การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  

เป้าหมาย : ระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดระดับ5) 

ตัวช้ีวัด : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 3.25 
ภายในปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
หมายเหตุ : 1. เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 37 เป้าหมาย 39 ตัวช้ีวัด และเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 85 แผนย่อย 

140 เป้าหมาย 163 ตัวช้ีวัด 
2. เครื่องหมาย (..) คือ ให้ระบุรหัสประเด็นแผนแม่บทฯ /แผนแม่บทย่อย 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ           
ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565    
 

ค าชี้แจง ให้หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าระบุข้อมูลเป้าหมายการให้บริการของส่วน
ราชการในทุกเป้าหมาย แผนงาน (ได้แก่ แผนงานพ้ืนฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ) โครงการส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ ท่ีตรงกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ                    
ประเด็นการพัฒนา สถานะของหน่วยงาน (เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักหรือสนับสนุน) ประเด็นการพัฒนาย่อย 
แนวทางย่อย ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดนี้   
 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น      89.9212      ล้านบาท 
 

เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –  

งบประมาณ - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ – สถานะหน่วยงาน -   
ประเด็นการพัฒนาย่อย – แนวทางย่อย - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้ับการส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 
 

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานหลกั  
เป้าหมาย : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ใหม่  

ตัวช้ีวัด : อันดับความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะแรงงาน อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความสามารถสูงที่สุด 4 
อันดับ แรกของภูมิภาคอาเซียน และมีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า  

ประเด็นการพัฒนาย่อย : การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

(1) โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ 

งบประมาณ  23.1277  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 50 
 

แนวทางย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

(2) โครงการ : เสรมิสร้างความรอบรู้วัยท างานสุขภาพด ี

งบประมาณ  4.9400  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : วัยท างานอายุ 18-59 ปี ได้รับการตรวจ           

ดัชนีมวลกาย ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

แนวทางย่อย : การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –  

งบประมาณ - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ – สถานะหน่วยงาน -   
ประเด็นการพัฒนาย่อย – แนวทางย่อย - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ  
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานหลกั   
เป้าหมาย : คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

ประเด็นการพัฒนาย่อย : การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ   

(1) โครงการ : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ  13.5600  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : ประชาชนเข้าถึงบริการสง่เสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคอย่างน้อย ร้อยละ 80 
 

แนวทางย่อย : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกัน
และควบคมุปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสขุภาวะ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
 

2. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 

2.1 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล 
 

แผนแม่บท เฉพาะกิ จฯ ประ เด็นการปรับปรุ งและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน 
เป้าหมาย : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ 

ตัวช้ีวัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะแรงงาน  

ประเด็นการพัฒนาย่อย : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

(1) โครงการ : สร้างเคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลาง 
งบประมาณ  43.9000  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  

1 ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –  
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –  

งบประมาณ - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ – สถานะหน่วยงาน -   
ประเด็นการพัฒนาย่อย – แนวทางย่อย - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเฉพาะ
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานบูรณาการสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ประเด็นการการยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน 
เป้าหมาย : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ 

ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย   

ประเด็นการพัฒนาย่อย : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ 

(1) โครงการ : พัฒนาความปลอดภัยและการอ านวยความ
สะดวก 

งบประมาณ  4.3935  ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : 1. จังหวัดในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายมตี้นแบบ

การจัดการสถานประกอบการด้านอาหารที่ไดม้าตรฐานตาม
กฎหมาย (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 28 แห่ง 

           2. จัหวัดมีสถานประกอบกิจการประเภทการ
ให้บริการในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 33 จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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แบบฟอร์มที่ 3 แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ         
ทีส่ามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 

ค าชี้แจง ให้หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าระบุข้อมูลเป้าหมายการให้บริการของส่วน
ราชการในทุกเป้าหมาย แผนงาน (ได้แก่ แผนงานพ้ืนฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ) ผลผลิต/
โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด และวงเงินงบประมาณ ท่ีตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (กิจกรรม Big Rock) พร้อมระบุ
สถานะของหน่วยงาน (เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักหรือสนับสนุน) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    105.6608    (ล้านบาท)  
 

เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –   
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมนีัยส าคัญ   
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - 

แผนแม่บทฯ  
  1. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

แผนการปฏิรูปประเทศ  (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(1) โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ 

ประชาชนกลุ่มวัยท างาน  

งบประมาณ : 8.2278  ล้านบาท  
  ตวัช้ีวัด : ประชาชนมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 40 

กิจกรรม Big Rock : BR 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา
อาชีพ 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนับสนุน 

เป้าหมาย : ประชาชนออกก าลังกายและเล่นอย่างสม่ าเสมอบนฐาน
การมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ 

ตวัช้ีวัด : 1. ระบบฐานข้อมูลการสง่เสริมสุขภาพในรูปแบบ Digital 
Health Platform  1 ระบบ 
           2. ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐานผ่าน
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,626 แห่ง 
แผนแม่บทฯ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –   
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมนีัยส าคัญ   
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - 

แผนแม่บทฯ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน (7) ด้านสาธารณสุข   
        (2) โครงการ : เสริมสร้างความรอบรู้วัยท างานสุขภาพด ี

งบประมาณ : 4.9400  ล้านบาท  
       ตวัช้ีวัด : วัยท างานอายุ 18-59 ปี ได้รับการตรวจดัชนีมวลกาย 
ร้อยละ 60 
 
 
 

กิจกรรม Big Rock : BR 2 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนับสนุน 

เป้าหมาย : ผู้ป่วยและคนวัยท างานท่ีเสี่ยงกับโรคไมต่ิดต่อ 
โดยเฉพาะเบาหวานและความดันดลหิตสูง ไดร้ับบริการทาง
การแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนด้วยการบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรูด้้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวัด : 1. ส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการด้วย 10 
Packages จ านวน 17 นิคมอุตสาหกรรมหรือเครือข่ายสถาน
ประกอบการ 9 เครือข่าย 
           2. พัฒนาแกนน าส่งเสริมสุขภาพคนวัยท างานในสถาน
ประกอบการ (Health Promoter) 
แผนแม่บทฯ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 

แผนการปฏิรูปประเทศ (7) ด้านสาธารณสุข   

   2.1 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
(1) โครงการ : สร้างเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง 
งบประมาณ :  43.9000  ล้านบาท 

  ตวัช้ีวัด : ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
 

 
กิจกรรม Big Rock : BR 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาติ และโรคอุบัติใหมเ่พื่อความ
มั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ สถานะของหน่วยงาน                         
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานสนบัสนุน                             
เป้าหมาย : ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุท่ีครบวงจรและบูรณาการ เพื่อ
ยกระดับความมั่นคงแห่งชาตดิ้านสุขภาพ (National Health 
Security) สามารถตอบโตภาวะฉกุเฉินได้ทุกวัย รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบตัิใหม่อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพื่อปกป้องชีวิต
สวัสดภิาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชายไทย ด้วยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบรูณาการและยั่งยืน               
ตวัช้ีวัด  : 1. ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพดีวิถไีทยใหม่ สร้างไทย 
สร้างชาติ 1 ล้านคน                                                     
แผนแม่บทฯ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –   
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมนีัยส าคัญ   
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - 

แผนแม่บทฯ  
3. เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (7) ด้านสาธารณสุข 

   3.1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูง
วัย 

(1) โครงการ : สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอาย ุ
งบประมาณ  48.5930 ล้านบาท 

  ตวัช้ีวัด : 1. ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan ร้อยละ 95 

             2. ผู้สูงอายุกลุ่มดมีีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
ร้อยละ 95 

 
กิจกรรม Big Rock : BR 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

สถานะหน่วยงาน : หน่วยงานหลกั 
เป้าหมาย  : ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล 
การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

ตวัช้ีวัด : 1. หลักสูตรและคู่มือการสรา้งผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด 
           2. ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผูสู้งอายุท่ีผ่านหลักสูตรที่
ได้รับการรับรอง 1 ระบบ 
แผนแม่บทฯ : พลังทางสังคม 

 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (..) คือ ให้ระบุรหัสแผนการปฏิรูปประเทศ 
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แบบฟอร์มที ่4 ปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือตอบสนองต่อ              
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล         
มาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ถ้ามี) 

4.1 ด้านการได้รับการถ่ายทอดหรือสร้างการรับรู้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่เป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

1) การถ่ายทอดหรือสร้างการรับรู้และกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความล่าช้า
กว่าการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าให้หน่วยงานไม่สามารถตั้งค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ครอบคลุมเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในส่วนที่
หน่วยงานต้องรับผิดชอบต่อค่าเป้าหมายความส าเร็จ ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ให้จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาเสนอให้ใช้งบกลางเพื่อด าเนินงาน ส าหรับปี พ.ศ. 2564-2565 แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรหรือมีกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของหน่วยงาน 

2) การถ่ายทอดเป้าหมายหรือกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกจิฯ ยังขาด
การประสานระหว่าง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ เนื่องจาก
หน่วยงานเสนอโครงการตามแนวทาง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการพิจารณา
เห็นชอบจาก ครม. แต่ในชั้นของ ส านักงบประมาณ ยังมีการปรับลดโครงการและงบประมาณในบางส่วน จึงส่งผล
ต่อการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

4.2 ด้านการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด   
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ   

(ฉบับปรับปรุง) บางส่วนขาดความชัดเจน รวมถึงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่ไม่ชัดเจน หน่วยงานเจ้าภาพ
และที่เกี่ยวข้องบางส่วน ขาดการประสานสื่อสารถ่ายทอดในการขับเคลื่อนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น      
แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานแต่ไม่มีความชัดเจนใน
การขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

4.3 ด้านการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
1) กระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ และกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ระหว่าง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ขาดการประสาน
และมีกรอบระยะเวลาไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

2) บางเป้าหมายที่มีการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทฯ มีความจ าเป็นในการด าเนินงานต้องใช้
งบประมาณ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรจากส านักงบประมาณ เช่น แผนแม่บท 20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ / แผนแม่บท 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม / แผนแม่บท 23 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องบริหารการจัดสรรภายในหน่วยงานโดยการปันส่วนงบประมาณจากโครงการ
อื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณมาขับเคลื่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องกับโครงการอื่นๆ ที่งบประมาณน้อยแต่ต้องมา   
ปรับลดเพื่อมาสนับสนุนขับเคลื่อนเชิงระบบพ้ืนฐานที่จ าเป็นแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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4.4 ปัญหาหรืออุปสรรคด้านอื่น ๆ 
1) ความซ้ าซ้อนของแผนในระดับ 2 ทั้งแผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) / ฉบับเก่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ซึ่งมีกรอบการด าเนินงานเดียวกันและเป็น
ลักษณะงานประจ าเป็นส่วนใหญ่ ควรมีการปรับปรุงและให้คงเหลือแผนเดียว และควรจะก าหนดประเด็นในการ
ด าเนินงานที่จ าเป็นและมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานปรับการท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

2) กระบวนการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระหว่าง
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ มีความซ้ าซ้อนกันในหลายส่วน          
ควรปรับรูปแบบและกระบวนการจัดท าโดยใช้ Platform กลางที่ใช้งานร่วมกัน เพ่ือลดขั้นตอน ลดภาระงาน           
ลดระบบการจัดท าและรายงานผล ให้เกิดระบบนิเวศของข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4.5 ข้อเสนอแนะ 
1) ปรับกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ และกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ระหว่างส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ให้ประสานและมี
กรอบระยะเวลาที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

2) สร้าง Platform กลางที่ใช้งานร่วมกันระหว่างส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส านักงบประมาณ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดท า การก ากับ และติดตาม ให้เป็นทิศทางเดียวกันเกิด
ระบบนิเวศของข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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แบบฟอร์มที่ 5 ปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้                 
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) (ถ้ามี)  

การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการที่ตอบเป้าหมายของแผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
และแผนการปฏิรูปฯ กระทบต่อการด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างมาก ซึ่งหน่วยงานต้องบริหาร
งบประมาณภายในหน่วยงาน ซึ่งได้รับงบประมาณน้อยอยู่แล้ว โดยการปันส่วนงบประมาณจากโครงการอื่นๆ         
ที่ได้รับงบประมาณมาขบัเคลื่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆ ที่มีเป้าหมายด าเนินงานอยู่แล้ว และกระทบต่อ
โครงการที่ตอบเป้าหมายของแผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และแผนการปฏิรูปฯ ด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ พิจารณางบประมาณ 
ระดับประเทศ ควรปรึกษาหารือและวางแผนการด าเนินงานและระยะเวลาให้สอดคล้องกัน แล้วถ่ายทอดลงสู่
หน่วยรับงบประมาณให้จัดท างบประมาณไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายในทุกระดับให้บรรลุผล
ส าเร็จร่วมกัน   
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แบบฟอร์มที่  6 ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้ งแต่ปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 – 2564  

6.1 ด้านความม่ันคง เช่น 
   - ไม่มี 

6.2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น 
(1) ปี 2562 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และ 2) ผลงานการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สามารถแก้ปัญหา
และพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

งบประมาณท่ีได้รับ 37.3057  ล้านบาท 
(2) ปี 2563 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับ

ความคุ้มครองสุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2) ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และ 3) ผลงานการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

งบประมาณท่ีได้รับ 26.4513  ล้านบาท 
(3) ปี 2564 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับ

ความคุ้มครองสุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 2) ประชาชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน  

งบประมาณท่ีได้รับ 18.8043  ล้านบาท  
6.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เช่น  
     (1) ปี 2562 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนและภาคีเครือข่าย

เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพ่ือการมี
สุขภาพดี 2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต 3) ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ
พระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และ 4) ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

งบประมาณท่ีได้รับ 575.3574  ล้านบาท 
(2) ปี 2563 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนและภาคีเครือข่าย

เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 2) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และ 3) ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

งบประมาณท่ีได้รับ 600.6354  ล้านบาท 
(3) ปี 2564 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนและภาคีเครือข่าย

เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพ่ือการมีสุขภาพดี 2) ประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพสามารถูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และ 3) ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

งบประมาณท่ีได้รับ 501.7515 ล้านบาท 
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6.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เช่น 
     (1) ปี 2562 ผลสัมฤทธิ์ที่ ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครอง                

ด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
งบประมาณท่ีได้รับ 105.6610 ล้านบาท 

     (2) ปี 2563 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี         
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ 2) ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

งบประมาณท่ีได้รับ 133.1141  ล้านบาท 
(3) ปี 2564 ผลสัมฤทธิ์ที่ ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ               

(อายุ 25-59 ปี) ได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเตรียมการยามสูงอายุ และ 2) ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพ 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

งบประมาณท่ีได้รับ 89.1606  ล้านบาท 
6.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
     (1) ปี 2562 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีน้ า

สะอาดเพื่อการบริโภค 2) ประชาชนมีความรู้และได้รับบริการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง 3) ประชาชนและ
ภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ือสุขภาพดี 4) ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษอากาศ และ 5) ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สุขภาพดี 

งบประมาณท่ีได้รับ 40.9054  ล้านบาท 
(2) ปี 2563 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนได้รับบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบตอ่สุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล้อม และ 2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมี
น้ าสะอาดเพื่อการบริโภค 

งบประมาณท่ีได้รับ 32.2248  ล้านบาท 
(3) ปี 2564 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ประชาชนได้รับบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบตอ่สุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล้อม และ 2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมี
น้ าสะอาดเพื่อการบริโภค 

งบประมาณท่ีได้รับ 16.3906  ล้านบาท 
6.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น 

(1) ปี 2562 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมอนามัย 

งบประมาณท่ีได้รับ 1.1356  ล้านบาท 
(2) ปี 2563 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม         

ความโปร่งใส ในการด าเนินงานกรมอนามัย 
งบประมาณท่ีได้รับ 1.1356  ล้านบาท 

           (3) ปี 2564 งบประมาณที่ได้รับ 1.0659 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
ยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินงานกรมอนามัย 
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แบบฟอร์มที่ 7 ข้อเสนอที่เป็นแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New normal)                    
ที่เป็นรูปธรรมของส่วนราชการ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) อันจะกระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  

1. การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ส าหรับการด าเนินงานมากขึ้น เช่น การประชุมผ่านระบบ online,  
การนิเทศ online ,สื่อ online ฯลฯ 

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินงานโดยใช้ Digital platform 
3. จัดท าสื่อ/ คู่มือ/แนวทางต่างให้เข้ากับยุคดิจิทัล และเหมาสมกับบริบทพ้ืนที่ 
4. ปรับกิจกรรมการด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นแบบทาง social media แทน 
5. การจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ THAI STOP COVID เพ่ือให้สถานประกอบกิจการต่างๆ เช่น 

ร้านอาหาร ตลาด ค้าปลีก/ค้าส่ง ยานพาหนะ แหล่งท่องเที่ยว โรงเรียน การจัดบริการขนส่งอาหาร 
(Delivery) เป็นต้น ประเมินตนเองตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 และส าหรับให้ประชาชน/
ผู้ใช้บริการ ประเมินสถานประกอบกิจการนั้นๆ 


