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แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

การอบรมหลักสตูรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สขุภาพ (HPT) รุ่นที่ 2 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 



ประเด็นการน าเสนอ 

ส่วนที่ 1 : กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
• เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
• กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
• Thailand 4.0 

ส่วนที่ 2 : ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญภายใต้แผนฯ 12 
• ภาพรวมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
• แนวทางขับเคลื่อนด้านสุขภาพที่ควรให้ความส าคัญ 
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กรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

“เปลี่ยนโลกของเรา : วาระ2030 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”   
ประกอบด้วย  17 เปูาหมาย (Goals) และ 169 เปูาประสงค์ (Targets) 

 

• SDGs เป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เปูาหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และเน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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• ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน
โดยเฉพาะคนจน/อยู่ในภาวะเปราะบางได้เข้าถึง
อาหารที่ปลอดภัย/เพียงพอ 

• ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ/แก้ไขปัญหา
ความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิง
ตั้งครรภ์/ให้นมบุตร ผู้สูงอายุ 

• ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย โรคเขตร้อนที่ถูก
ละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้้า โรคติดต่ออ่ืนๆ 

• ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ได้หนึ่งในสามผ่านการ
ปูองกัน/รักษาโรค สนับสนุนสุขภาพจิต/ความเป็นอยู่ที่ดี 

• ลดจ านวนการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกลง
ครึ่งหนึ่ง (ภายในปี 2563) 

• สร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ และการวางแผน
ครอบครัว 

• บรรลุการมหีลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่จ้าเป็นอย่างมีคุณภาพ 

• ลดจ านวนการตายและการปุวยจากสารเคมีอันตราย รวมถึงจากการ
ปนเปื้อนและมลพิษทั้งทางอากาศ ดิน และน้้า 

•  เสริมการด้าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วย
การควบคุมยาสูบ 

• สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนยาที่กระทบส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อประเทศก้าลังพัฒนา 

• เพ่ิมการใช้เงินที่เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนา ฝึกฝนและการธ ารงรักษา
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

#เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เปูาประสงคท์ี่ส าคญัและพร้อมด าเนินการ 30 ล าดับแรก 
1.3 มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
2.1 ยุติความหิวโหย และการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ 
2.4 ระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน การเกษตรมีภูมิคุ้มกันตอ่การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
2.5 ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของเมล็ดพันธุ์ 
3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV และโรคติดต่อ 
3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 
3.5 เสริมสร้างการปูองกันและการรักษาการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด 
3.6 ลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.1 ส้าเร็จการศึกษาประถม มัธยมคุณภาพเท่าเทียมและไมม่ีค่าใช้จ่าย 
4.2 เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศกึษาระดับก่อน

ประถมศึกษาส้าหรับเดก็ปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
5.2 ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
 
6.1 การเข้าถึงน้ าด่ืมปลอดภัย มีราคาหาซ้ือได้ 
12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ

อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

13.2 บูรณาการมาตรการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย 

14.4 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
14.6 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนประมงเกินขีดจ้ากัดและ IUU 
15.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศบนบก น้้าจิด พื้นที่ชุ่มน้้า 
15.2 การจัดการปุาอย่างยั่งยืน 

7.3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 
8.1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและยัง่ยืน 
8.4 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และความเชื่อมโยงระหว่างการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการท้าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
9.4 อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
10.1 เพิ่มการเติบโตด้านรายได้ของกลุ่มคนยากไร ้ร้อยละ 40 
ล่างสุด 
 
11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ 

จากภัยพิบัติ 

16.2 ยุติการค้ามนุษย์ และความรุนแรงต่อเด็ก 
16.5 ลดการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

17.1 การระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก้าลังพัฒนา 
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: ความส าคัญของการมียุทธศาสตร์ชาติ 

การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยไปสู่อนาคต 
ที่พึงประสงค์ จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว 

จากยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ต้องมีการก าหนด
แนวทาง การพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน/
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ช่วง เวลาอย่ างต่ อ เนื่ อ งและมี การบู รณาการ  
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
ให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม 
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รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ  

1 

2 

3 

4 

5 

มาตรา 142 ในการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน 
ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึง่ตอ้งสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 275 ใหค้ณะรัฐมนตรีจัดให้มี
กฎหมายตาม ม.65 ภายใน 120 วัน 
และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่
วันท่ีกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าท่ี
และอ้านาจติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ ให้
ด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

บทบัญญัติว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติในรัฐธรรมนูญ 2560 มี 5 มาตรา  

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศ ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
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กลไกและกระบวนการการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

อ านาจหน้าที่ 
• จัดท้าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยน้านโยบายรัฐบาล  

11 ด้าน ประเด็นปฏิรูปของ คสช. 11 ด้าน ประเด็นปฏิรูปของ สปช. 36 กิจกรรม เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร มาใช้เป็นกรอบในการจัดท้า  

• ให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล  
(ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป (ปี 2560 เป็นต้นไป) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ
 (ประธาน : พลเอกวิลาศ อรุณศรี)  

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป 
(ประธาน : พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์)  

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(ประธาน : เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  

จัดท้าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และการปฏิรูป
ประเทศในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ และการ
ส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป ตามแนวทางมติ ครม. 
วันที่ 30 มิ.ย. 58 

จัดท้าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเสนอให้คณะกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา เพื่อให้ส่วนราชการน้าไปปฏิบัติตามกรอบ
การด้าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 
3 ที่จะส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและรัฐบาลต่อไป 
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การวิเคราะห์ปัจจัยและการเปลีย่นแปลงภายนอก  

ผลลัพธ์ที่ได้ 
โอกาส / ภัยคุกคาม 

การวิเคราะห์ปัจจัยและการเปลีย่นแปลงภายใน 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

จุดแข็ง / จุดอ่อน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เปูาหมาย (Goals) 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

แผนการด าเนินงาน (Tasks) 

ภาพที่อยากเป็นในอนาคต 

สิ่งท่ีต้องการบรรลุในระยะยาว 

สิ่งท่ีต้องท าในระยะเวลาที่สั้นกว่าเพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย  โดยต้องมีความ
เฉพาะเจาะจง วัดได้ และสามารถท าได้จริง 

แนวทางท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ต้อง
สนับสนุน
วิสัยทัศน์ 

National Strategic Structure 

แนวทางการจัดท ายุทธศาสตรช์าต ิ
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การวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขภายใน/ภายนอก 
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รายได้ต่อหัว ตามเกณฑ ์
ของประเทศรายได้สูง 

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ผลิตได้ขายเป็น 
ฐานการผลิตหลากหลาย
(Bio economy,
อุตสาหกรรม/บริการ
แห่งอนาคต )  
ฐานบริการเข้มข้น  

เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 
productivity 
Innovation 
driven 

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพร่วมกันพัฒนาประเทศ  
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
จิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีความ
รับผิดชอบ รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เศรษฐกิจและ
สังคมสีเขียว 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน  
สังคม และประเทศชาติ  

คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
มีนิสัยใฝุเรียนรู้ เชี่ยวชาญตามความถนัดของตน  

สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง 
ต่อเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 

คนดี คนเก่ง สุขภาวะด ี

ภาครัฐกระทัดรัด ทันสมัย โปร่งใส ประสิทธิภาพ 
 Digital (Open and Connected) 

Thailand คนไทยเกิดความรอบรู้ 
และพฤติกรรมสุขภาพ 
ทีเ่หมาะสมเพื่อน าไปสู ่

การมีสุขภาวะท่ีดี 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย  
อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากร การสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
และกระบวนการยุ ติธรรมอย่างทั่ วถึ ง ไม่คอร์ รัปชั่ น 
ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 
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ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 
วิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

“มั่งค่ัง”  

ความมั่นคง 

๑ 
๒ 

๓ 

๔ 

๕ ๖ 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
• ประเทศมั่นคงในเอกราช/สถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์ยึดเหนีย่วจิตใจ 
• สังคมมีความปรองดองและสามัคคี 
• ประชาชนมั่นคงในชวีิต/งาน/รายได้ 
• ฐานทรัพยากร (อาหาร/พลังงาน/น้ า) มีความมั่นคง 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง+เป็นประเทศรายได้สูง 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน
สูง+เป็นจุดเชื่อมโยงในภูมิภาค 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่อง (ทุนมนุษย์/ปัญญา/เงิน/
สังคม/สิ่งแวดล้อม) 

• การพัฒนาที่สร้างความเจริญ/รายได้/คุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง+ไม่สร้างมลภาวะ 

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม+คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน 
• ประชาชนยึดปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

มั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

1.ด้านความมั่นคง  

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ
เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอ้านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่ง 
สู่แนวระนาบมากขึ้น 

เพื่อสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทย  
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิต
เข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง  
ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
วิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน 
ของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการ
เป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน 
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่ แข็งแกร่ง 
ของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็น
สากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย  
มีครอบครัวที่มั่นคง  
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกจิและสงัคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ  
(3) มีสภาพแวดลอ้มและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสงัคมสงูวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรมและ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสือ่สารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคง
ให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม  
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) จั ด ร ะบ บอนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู แ ล ะปู อ ง กั น ก า รท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ ง 25  
ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อ

สิ่งแวดล้อม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้ง 
มีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนและพฒันาบุคลากร

ภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม

และเป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  
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กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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Thailand 4.0 
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1.0 
• เกษตรกรรม 
• หัตถกรรม 

3.0 
• อุตสาหกรรมหนัก 
• ส่งเสริมการส่งออก 
• เน้นการลงทุน/ 

ใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 

2.0 
• อุตสาหกรรมเบา 
• ทดแทนการน าเข้า 
• ใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติ/
แรงงานราคาถูก 

Agriculture 

Industrialization 

Globalization 

รายได้
ปานกลาง 

ความ
เหลื่อมล้ า 

ความไม่
สมดุล 

สร้างความม่ังคั่ง
ผ่าน Competitive 
Growth Engine 

สร้างความม่ันคง
ผ่าน Inclusive 
Growth Engine 

สร้างความยั่งยืน
ผ่าน Green 

Growth Engine 

เพ่ิมขีดความสามารถ
งานวิจัย/Start-Up/การ

พัฒนาด้วยนวัตกรรม/การ
บริหารจัดการสมัยใหม่  

ประชารัฐ/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/
เติมศักยภาพประชาชน/สร้าง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

ทดแทน/ลดความสูญเสีย 
(Lost Advantage) 

หลักการ ตัวอย่างแนวทาง 

Thailand 4.0 

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

กรอบแนวคิด Thailand 4.0 

กับดัก 

ที่มา: ปรับมาจากเอกสารการบรรยาย Thailand 4.0, ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย ์
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ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 
“ประเทศในโลกที่หนึ่ง ภายในปี 2575” 

“การสร้างและ 
ยกระดับผลิตภาพ”   

Competitive 
Growth Engine 

“การพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน”  
 

Green Growth 
Engine 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ความย่ังยืน 

ความม่ันคง 

ความม่ังคั่ง 

Inclusive 
Growth Engine 

ต้องท าให้ความมั่งค่ังท่ีเพ่ิมขึ้นและเกิดการ
กระจายตัว (Distributed Capitalism) 

 สร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัดและระดับ
จังหวัด 

 สร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน 
 ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวยต่อการท้าธรุกิจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมให้เข้มแขง็สามารถแข่งขนัได้ในเวทีโลก 
 สร้างงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

“คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง” 

เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีก าลังผลักดัน 

 ยกระดับขีดความสามารถ+เสริมสร้างทักษะ/เติมเต็มศักยภาพ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

 จ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดแบบมีเง่ือนไข 
 พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 
 ปรับแนวคิดจากการค้านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุนเป็นหลัก 

มุ่งสู่การค้านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่
เกิดขึ้นทั้งระบบ (Cost Advantage) --> (Lost Advantage) 
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เศรษฐกิจ 4.0 : เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

ดิจิทัล  
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ยานยนต์สมัยใหม่ 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

การบินและ 
โลจิสติกส์ 

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

การแพทย์ครบวงจร 

การผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การแปรรูปอาหาร 

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรม 

“เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว” 

ต่อ
ยอ

ด 
5 

อุต
สา

หก
รร

มเ
ดิม

ทีม่
ีศัก

ยภ
าพ

 (F
irs

t S
-c

ur
ve

)  
เติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อาทิ การจัดการสารเคมีและของเสียด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  การพัฒนา S&T สู่การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เลิกการอุดหนุนที่น้าไปสู่การบริโภคท่ีสิ้นเปลือง 

Low-skilled labour 

Traditional SMEs 
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สังคม 4.0 : สังคมคุณภาพ 

Capable Thai Moral & Socially  
Responsible  

Thai 
Global Thai Digital Thai 

ท่ีมา: ปรับจากแนวคิดของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

สังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน 
Caring and sharing society 

สังคมที่เป็นธรรม 
ทุกคนในสังคมเท่าเทียม มีการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สังคมที่พอเพียง 
การด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เติมเต็มความสามารถตาม
ศักยภาพที่มี และเปิดโอกาสให้

แสดงความสามารถ 

สังคมที่สามารถ 

“สังคมไทยมีความเป็นธรรม เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้ าน้อย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศร่วมกัน” 

Healthy Thai 

สังคมแห่งโอกาส 
ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียม 
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คนไทย 4.0 : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 

การเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมแรงดลใจ
ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 

(Purposeful Learning) 

การเรียรู้เพ่ือ 
บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค ์
(Generative Learning) 

การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง 
จิตสาธารณะ (Mindful 

Learning) 

การเรียนเพื่อ 
มุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

(Result-Based Learning) 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

ที่มา: ปรับจากเอกสารการน้าเสนอพมิพ์เขยีวไทยแลนด์ 4.0 ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

• คนไทยที่มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถจ้ากัด 

• คนไทยที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน 

• คนไทยที่เป็น Analog Thai 

• คนไทยแบบ Thai - Thai 

• คนไทยที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง 
• คนไทยที่มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม 

• คนไทยที่เป็น Digital Thai 

• คนไทยสากล (Global – Thai) 
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ภาพรวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ชา

ติ 
20

 ป
ี  

ด้านความม่ันคง  

ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน  

ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี  

ในลักษณะของการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏบิัตใินช่วงเวลา 5 ปี  

2558 
2560 2561 2562 2563 2564 

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี พ.ศ. 2573) 
17 เปูาหมาย (Goals) และ 169 เปูาประสงค์ 

Thailand 4.0 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขง่ขนัได้

อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็น
ธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

การเสริมสร้างและ
พัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่พิเศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกในช่วงแผน ฯ 12 

เศรษฐกิจ 

o ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น  
o ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน  
o การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียน 

ภายหลังปี 2558  
o การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 

o การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก 
o การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรม

โลกที่ผสมผสานกบัวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 

o วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  
o ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทวีความเข้มข้น 

o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติมีความผันผวน
และรุนแรงมากขึ้น 

ความมั่นคง o ประเทศมหาอ านาจขยายอิทธิพลและ
เพ่ิมบทบาทในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

o ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐ 
ต่อรัฐ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี 

o อาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้ม
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก  
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สถานการณ์และแนวโน้มภายในในช่วงแผน ฯ 12 

เศรษฐกิจ 
ขยายตัวต่ าลง 

ความเหลื่อมล้ า 
ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยังเสื่อมโทรม  

โครงสร้างประชากร 
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น 

ธรรมาภบิาล 
และการบริหารประเทศ 
ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

ปัญหาความมั่นคง 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนา 
ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  
มีความพอประมาณ และมี

ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี  

คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เปูาหมายอนาคต 
ประเทศไทยป ี2579 

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
ใน 5 ปี และต่อยอด 

#หลักการส าคัญของแผนฯ 12 
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เตรียมความพร้อม
และวางรากฐาน 
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เปูาหมายการพัฒนา 



ยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 
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จุดเน้นด้านสุขภาพในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
• ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
• พัฒนาระบบดูแล/สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
• จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ 

ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
• กระจายการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
• พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าท่ีร่วมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริม

สุขภาพและยา 
• พัฒนาตลาด/อุตสาหกรรมอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
• พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
• สร้างความร่วมมือใน/ต่างประเทศ ในการวางระบบเฝูา

ระวัง/ปูองกัน/ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
• ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการบริการด้านสุขภาพ 

26 ก.ค. 60 www.nesdb.go.th 36 



แนวทางขับเคลื่อนด้านสุขภาพที่ควรให้ความส าคัญ 
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การจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญ 2560  

1 

2 

3 4 

ม. 48  
สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลัง
คลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ม. 47 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
จากรัฐ รวมท้ังได้รับการปูองกันและขจัด
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ม. 258 (ช.)  
(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการ
บริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 
(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน  
ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 
ม. 71 
รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  

การจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย 5 มาตรา ดังนี้  

ม. 55 
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข
อย่างประสิทธิภาพและท่ัวถึง โดยต้องพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรค  
 

ม. 58 
ในการด้าเนินงานใดที่อาจส่งผลกระทบฯ รัฐต้องด าเนินการ
ให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน 

5 

6 
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ประเด็นปฏิรูปประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับด้านสุขภาพของวิป 3 ฝุาย 
การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมี

ปริมาณน้ าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ 

การปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ  
พร้อมร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและ

ส่งเสริมภูมปิัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

•แก้ไขนิยามเครื่องดื่มให้ครอบคลุมเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุปิด
สนิท เช่น ชา กาแฟ นม  
•ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีสรรพสามิตในน้้าพืชผักผลไม ้
•จัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามความเข้มข้นของน้้าตาลในอัตราที่สูงขึ้น  
• ให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เครื่องดื่มทุกชนิดข้างต้น  

แสดงปริมาณน้้าตาลในฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ /ติดตามตรวจสอบ
ปริมาณน้้าตามในเครื่องดื่ม /ศึกษาความปลอดภัยของวัตถุให้ความ
หวานแทนน้้าตาล 
•ควบคุมการท าการตลาดแบบเสี่ยงโชคของเครื่องดื่มที่มีน้้าตาล 

แนวทางปฏิรูป 
•ปฏิรูประบบบริการการแพทย์แผนไทยให้มีความปลอดภัย/มีประสิทธิภาพ 
•ปฏิรูปอุตสาหกรรมสมุนไพรและการตลาด ปฏิรูประบบการวิจัย/พัฒนา 

องค์ความรู้ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์แปรรูปวัตถุดิบในชุมชน  
•ปฏิรูปโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ  
•ปฏิรูปการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนา 
แหล่งฝึกวิชาชีพ /สร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพรให้กับประชาชน 
•พัฒนาก าลังคนรองรับงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
•ปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวกับยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 

แนวทางปฏิรูป 

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพาสามิตน้้าหวาน  
และหารือผู้เกี่ยวข้องท้ังหมดก่อนจัดเก็บภาษี 

ความก้าวหน้า ความก้าวหน้า 
•ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....  และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง 

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ สธ. เสนอ และ
รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 
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ประเด็นปฏิรูป 27 ประเด็นของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 

ที่มา: เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2/2560  
12 ก.ค. 60 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร/์แผนสูก่ารปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/
กรม/หน่วยปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

แผนแม่บท/ยุทธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 
แผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 

Agenda Function Area 

เช่น แผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 12 
แผนโรคอุบัติใหม่แห่งชาติฯ ยุทธศาสตร์
ก้าจัดโรคไขม้าลาเรียฯ และยุทธศาสตร์
แก้ไขปัญหาเอดส์ฯ เป็นต้น  

เช่น แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือกออก 
และแผนปฏิบัติการเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด เป็นต้น 

การก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์
การพัฒนา (Decision-Making) 
• แผน/ยุทธศาสตร์ระดับชาติถ่ายระดับ

สู่การพัฒนายุทธศาสตร์เฉพาะ 
• แผนงบประมาณมีส่วนในการก้าหนด

กรอบของแผน/ยุทธศาสตร์ 
• การก้าหนดแผนแม่บท/ยุทธศาสตร์

เฉพาะต้องมีความสอดคล้องกับ
เปูาหมายระดับประเทศ (ยุทธ์ชาติฯ 
แผนชาติฯ) และระดับสากล (SDG)  

การน ายุทธศาสตร์/แผนไปปฏิบัติ
(Implementation) 

• หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ/ด้าเนินงาน
เฉพาะเรื่องเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติ 

การประเมินยุทธศาสตร์/แผน 
(Evaluation) 

• ประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมาย 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

คนไทยมีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีทักษะคิดวิเคราะห์  
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย 
และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐาน 
ที่ม่ันคงของชุมชนสังคม รักชาติ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์  

แผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 12 

คนไทย มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
• ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ/ให้ทุกภาคส่วน

ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

มีนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพ/ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ 

• พัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายและ
กฎหมายด้านสุขภาพ 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณ์สุขภาพ/
บริการสุขภาพ 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม 

• บริหารจัดการให้บริการสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

• น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ไขการ
ขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล 

ตัวอย่างการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ สู่แผนระดับกระทรวงในด้านสุขภาพ 

ลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการสุขภาพ 

สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ 
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ 

• ผลักดันการน าแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้มีผล
บังคับใช้ทางกฎหมาย 

• พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ และเครือข่ายการส่งต่อ 

• สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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