
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
นโยบายรัฐบาล ด้านสาธารณสุข

และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ

สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

“มั่นคง” 

ความมั่นคง
1

2
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4

56

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม

การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 



แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 

• การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย 
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสขุภาวะที่ดี 
(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทนัสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสขุภาวะที่ดีในทุกพื้นที่



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 

พ.ศ. 2580

2558

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ
ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พ.ศ.



กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

• ชุมชน ภาคประชาสังคม 
ภาค เ อกชนและภาครั ฐ
ร่วมกันพัฒนาประเทศบน
หลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา

• มีการพัฒนาเชิงบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน
ที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก 

• ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎ ระเบียบต่างๆ ให้
เอื้อต่อการขับเคลื่อน
ก า ร พั ฒ น า ใ น ทุ ก
ระดับ 

• คนไทยให้เป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยมี
ลักษณะส าคัญ 5 ประการ
ได้ แก่  มี ค ว าม เชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้าน มีทักษะในการ
คิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเคารพใน
ความแตกต่าง และมีจุดยืน
ทางจริยธรรม

• ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9-11

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา

การมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนา

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ

ปรับรากฐานเพื่ อ
เป็นคานงัดสู่การต่อ
ยอดการพัฒนา

ที่มาภาพ: http://www.kmart.com.au/













นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562



นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายหลัก 12 ประการ
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภยัของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

- แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ในเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well-being
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

- การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนือ่งกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย 

ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย
- สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายด้านการบริการสาธารณสุข
- การทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค

6. การพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจรญิสูภู่มิภาค
- พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย)

8.การปฏริูปกระบวนการเรียนรูแ้ละการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
- ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเดก็วัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ)
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน

9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลกัประกนัทางสงัคม
- พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย
- ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
- พัฒนาและยกระดบัความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
- สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทา ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
2. การปรบัปรุงระบบสวัสดกิารและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- เร่งรัดการพฒันาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไป
สถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกลและภูมิ
ปัญญาแพทย์แผนไทย 
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

- เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และ
พืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้
ของประชาชน
9.การแก้ไขปัญหายาเสพตดิและสร้างความสงบสขุในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้

- ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข










































