
สรุปการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติระยะที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2566 - 2570  
ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสขุ 

ท่ีมาและความสำคัญ  

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) แบงออกเปน 4 ระยะ โดยแบงเปนระยะชวงละ 5 ป 
ซ่ึงการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ไดเขาสูระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) แลว และพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 กำหนดใหมีการทบทวนสาระสำคัญเกี่ยวกับขอมูลเชิงประจักษ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม บริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนไป เพื่อนำมาใชปรับปรุงแกไขประเด็นสำคัญของยุทธศาสตรชาติทุก 
5 ป เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕'๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ 
ประกอบดวย (1) (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2580) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการ 
ปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาตามยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
และ (๔) การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สรุปไดดังน้ี 

1. (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2580) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุง 
แผนแมบทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแมบทฯ เปนแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถายระดับเปาหมายและประเด็นการพัฒนา
จากยุทธศาสตรชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติผานแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแมบทฯ เปนแผนระดับประเทศ
ที่ทุกหนวยงานของรัฐตองดำเนินการรวมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายไดอยางเปน
รูปธรรม ดังน้ัน ทุกหนวยงานของรัฐตองวางแผนการดำเนินการตาง ๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y๑) 
เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะตองคำนึงถึงการสงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย (Y๑) ดวย 
ท้ังน้ี การทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุงเนนทบทวนโดยเฉพาะเปาหมายระดับแผนแมบทยอย (Y๑) 
ที่อาจไมสงผลตอเปาหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแนวทางการพัฒนา ใหมี
ความเหมาะสมและสามารถสะทอนการบรรลุเปาหมายไดอยางแทจริง ซึ่งแผนแมบทฯ อยูระหวางประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวน แผนแมบทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเปาหมายระดับประเด็น (M๒) ๓๗ 
เปาหมาย และจำนวนเปาหมายแผนแมบทยอย (Y๑) ๑๔0 เปาหมาย  

2. การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ไดมีการปรับเปลี่ยน
หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเปาหมายแผนแมบทฯ เพื่อให
สอดคลองกับการขับเคลื่อนเปาหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานเจาภาพ ๓ ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ไดแก (๑) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแมบทฯ (จ.๑) (๒) หนวยงานเจาภาพ
ขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (จ.๒) และ (๓) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับ
แผนแมบทยอย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพ่ือเปนกลไกสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ  

ทั้งนี ้ กระทรวงสาธารณสุข ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักในการขับเคลื ่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดดังน้ี  



ตารางสรุปการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติระยะที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2566 – 2570 
 

 
 

 

แผนแมบทประเด็นท่ี (5) การทองเท่ียว  
แผนยอยท่ี 5.3.3 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายตัวช้ีวัดระยะท่ี 2  

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เจาภาพ หมายเหตุ/ความเปล่ียนแปลง 

สถานประกอบการด  านการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทยไดร ับมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

อ ัตราการเพ ิ ่มข ึ ้นของจำนวนสถาน
ประกอบการดานการทองเท ี ่ยวเชิง
สุขภาพที่ไดรับมาตรฐานการทองเที่ยว 
(รอยละตอป) 

ไมนอยกวารอยละ 20 กรมสน ั บสน ุ นบร ิ ก าร
สุขภาพ 

มีการปรับคาเปาหมายตัวชี้วัด
เพ่ิมข้ึน 

แผนแมบทประเด็นท่ี (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนยอยท่ี 11.๒ การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัดระยะท่ี 2  
(พ.ศ.2566 - 2570) 

เจาภาพ หมายเหตุ/ความเปล่ียนแปลง 

เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมี
พัฒนาการสมวัยสามารถเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย (คะแนน
ภายในป พ.ศ.2570) 

ไมนอยกวา 85 กรมอนามัย คาเปาหมายคงเดิม 
 



แผนแมบทประเด็นท่ี (๑๓) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายตัวช้ีวัดระยะท่ี 2 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เจาภาพ หมายเหตุ/ความเปล่ียนแปลง 

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความ
เปนอยูดีเพ่ิมข้ึน 

อายุคาดเฉลี ่ยของการมีสุขภาพดี (ภายในป 
พ.ศ.2570) 

ไมนอยกวารอยละ 72 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเปน
เจาภาพหลัก 

แผนยอยท่ี 13.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึ ่งประสงคและสามารถ
ปองกันและลดโรคที่สามารถปองกัน
ได เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสำนึก
การมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

อัตราความรอบรู ดานสุขภาพของประชากร 
(คะแนนภายในป พ.ศ.2570) 

ไมนอยกวารอยละ 70 กรมอนามัย มีการปรับคาเปาหมายใหสูงข้ึน 

แผนยอยท่ี 13.2 การใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน ตำบลที่ผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
“ชุมชนสรางสุข” ตอจำนวนตำบลทั่วประเทศ 
(รอยละตอป) 

ไมนอยกวารอยละ 90 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

- มีการปรับคาเปาหมายใหสูงข้ึน 
- มีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัด 

แผนยอยท่ี 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี 

มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานท่ี
ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน 

ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 
(อันดับโลกภายในป พ.ศ.2570) 

ไมเกิน 20 กรมการแพทยและ
กองบริหารการ
สาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัด
คงเดิม 



 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายตัวช้ีวัดระยะท่ี 2 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เจาภาพ หมายเหตุ/ความเปล่ียนแปลง 

แผนยอยท่ี 13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความ
เหล่ือมล้ำลดลง 

กลุมคนเปาหมายในระบบบริหารจัดการขอมูล
การพัฒนาคนแบบชี ้เปา (TPMAP) ที่ตกมิติ
ดานสุขภาพไดรับการดูแล (รอยละตอป) 

ไมนอยกวารอยละ 100 สำนักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 

- มีการปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด 
- มีการปรับคาเปาหมายตัวช้ีวัด 

แผนยอยท่ี 13.5 การพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประชาชนมีความรอบรูสุขภาพเรื่อง
โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำที่เกิด
จ า ก ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แปล ง สภ าพ
ภูมิอากาศมากข้ึน 

ระดับความรอบรูสุขภาพของประชาชนเรื่อง
โรคอุบัติและโรคอุบัติซ้ำเพ่ิมข้ึน (รอยละตอป) 

ไมนอยกวารอยละ 5 กรมควบคุมโรค - มีการเพ่ิมเติมตัวช้ีวัด 
- มีการปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด 
- มีการเปล่ียนคาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด 

ความม่ันคงดานสุขภาพของโลก  
(อันดับภายในป พ.ศ.2570) 

ไมเกิน 5 












