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บทที่ ๑ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ 

 

สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยหลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๘๐ เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก 

และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย   
(๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
(๒) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
(๓) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
(๔) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
(๕) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างานเชิงบูรณาการ  
(๖) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
(๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายรวม ประกอบด้วย (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (๒) ความเหลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกจิมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  (๔) ทุนทางธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน   
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล                

ในสังคมไทย   
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
๙)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ              
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  
 2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
 ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่  
การปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ และการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๔. การยอมรับของสังคม มีการส่ือสารเพ่ือสร้าง ความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”                   
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง              
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และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ           
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง            
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบ บ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม           
มีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว           
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีทีอ่ยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์              
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม      
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ 
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง                
ในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์          
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน          
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม            
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม                   
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน               
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล            
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
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๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายรัฐบาล 

 ค าแถลงนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน ของรัฐบาลภายใต้การน าของ                    
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว                
ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยหัวใจของทุกนโยบาย คือ การใช้งบประมาณแผ่นดินหรือภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่ายึดกรอบ
วินัยการเงินการคลัง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ที่ส าคัญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ โดยอยู่บนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ีเติบโตเชิงคุณภาพไม่ใช่การเติบโตเชิงปริมาณ 
 การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา แบ่งเป็น ๒ ส่วนส าคัญ คือ นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ซึ่งเป็นทิศทาง 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๔ ปีข้างหน้าและนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้านที่ถือเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการแก้ไขเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนโดยเร็วที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ หรือยุคดิจิทัล ปัญหาทุกด้านมีความสลับซับซ้อน 
มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ ๆ 
หลายประการทั้งจากการต่อสู้กับความยากจนในอดีตก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ าใน 
หลายรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ าของโอกาสและความเหลื่อมล้ าของรายได้
และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบ ภายในประเทศในอดีตมาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มี 
แบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด 
และสงครามไซเบอร์ประเด็นท้าทายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศท่ีรัฐบาลจะต้อง
เผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะต้องมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม 
และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโต
เชิงปริมาณ” ดังนั้น การก าหนดนโยบายทั้งระยะสั้นหรือระยะยาวต้องพินิจพิเคราะห์ตรึกตรองอย่างถ้วนถี่ถึง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ทั้งนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้านเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือ การน าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นการเดินไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวได้ สิ่งส าคัญอันดับแรก คือ การแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ผ่านการร่วมกันคิดและกลั่นกรองจาก
พรรคร่วมรัฐบาล ๑๙ พรรคการเมืองออกมาเป็นนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้านถือเป็นสัญญาประชาคมต่อพ่ีน้อง
ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่างคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ  
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 โดยเฉพาะนโยบายที่ ๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รูปธรรมของนโยบาย ประกอบด้วย ลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กทม. เมืองหลวงสตรีทฟู้ด ลดหนี้ ๓ ส่วน คือ ๑. กองทุนหมู่บ้าน 
๒. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ๓. หนี้สินนอกระบบ ปราบปรามแก๊ง “ฉ้อโกงออนไลน์” ปรับปรุงระบบ 
“ภาษี”การขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกรเข้าถึงได้  
ลดอุปสรรคการประกอบอาชีพประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่งรวมถึงดูและประมงพ้ืนบ้านให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากลนโยบายที่ ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จุดเด่น
ของนโยบาย คือ การสานต่อและท าทันที ประกอบด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มี
รายได้น้อย ขยายสิทธิกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการ
สุขภาพทั้งระบบพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)และสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือน าไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ดีแก่ พ่ีน้องประชาชนทั้งสอง
ส่วนถือว่าอยู่ในหมวดสังคมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นปัญหาใหญ่  
ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะประเทศไทยเผชิญท้ังปัญหาจากภายในประเทศ อาทิ ภัยพิบัติ ราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า การส่งออกชะลอตัว หรือปัจจัยภายนอกจากสงครามการค้าโลกระหว่างชาติมหาอ านาจ 
แต่ส่งผลสะเทือนถึงเศรษฐกิจไทย จึงเป็นที่มาของการก าหนดนโยบายเร่งด่วน นโยบายที่ ๓. มาตรการเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เริ่มตั้งแต่การเร่งรัดจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เตรียมมาตรการตั้งรับการกีดกันทางการค้าเร่งเพ่ิมช่องทาง การส่งออก
ที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพที่ส าคัญ
ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรองและการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งถือเป็นรายได้ส าคัญในการพัฒนา
ปัญหาเร่งด่วนที่ก าลังเผชิญหน้าในขณะนี้ คือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายมาตรการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร นโยบายที่ ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เพราะการท า
การเกษตรยุคใหม่ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาลดต้นทุนการผลิตพร้อมกับสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่
เกษตรกร จึงกลายเป็นที่มาของนโยบายการบริหารจัดการน้ าและคุณภาพดินด้วยเทคโนโลยี Agri-Map  
ก าหนดเป้าหมายรายได้จากข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชยประกันรายได้ 
และด าเนินการประกนัภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญารวมถึงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศหรือถนนยางพาราทั่วประเทศ และส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรม
พลังงานเพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด รวมถึงเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกัญชา กัญชงรวมถึง
พืชสมุนไพรเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพ่ือยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้อีกทางหนึ่ง
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ย้ าอยู่เสมอว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงก าหนดนโยบายที่ ๕. 
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยเฉพาะการยกระดับรายได้ หรือค่าแรงขั้นต่ า ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา 
ทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีรวมถึงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสาย
อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือ 
Disruptive Technology ปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารประเทศ โดยเฉพาะระยะเร่งด่วน  
ที่ต้องมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายที่ ๖. 
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งพัฒนา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมกับสนับสนุนการลงทุน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ โดยระบบโครงข่าย 5G ที่จะเข้ามาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้ อีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มุ่งมั่นและตั้งใจ คือ การพัฒนาคน
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ให้มีความพร้อมไปสู่ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงก าหนดนโยบายการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วน
เช่นกัน ด้วยนโยบายที่ ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กล่าวคือ เด็กไทยยุคใหม่ต้องเก่งวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศ เด็กไทยยุคใหม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์
หรือ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับต าบล และต้องมี
หลักสูตรออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนที่ส าคัญต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ 
เรียนจบแล้วต้องมีงานท า นี่คือแนวทางการพัฒนาคนให้ก้าวทันศตวรรษที่ ๒๑ ปัญหาเร่งด่วนล าดับถัดมา คือ 
การทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ตระหนักดีตั้งแต่เป็นรัฐบาลสมัยแรก จึงก าหนด
ไว้ในนโยบายที่ ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจ า คือต้องด าเนินการคู่ขนานทั้งนักการเมืองและข้าราชการประจ า โดยไม่ละเว้น ด้วยมาตรการทางการเมืองควบคู่
ไปกับมาตรการทางกฎหมายกับผู้กระท าผิดและต้องน าเทคโนโลยีมาใช้เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึง
เร่งรัดขั้นตอนของกฎหมายกับผู้กระท าผิด ที่ส าคัญต้องเปิดกว้างให้ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐอีกปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคย
ทอดทิ้ง คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ที่ระบุไว้ในนโยบายที่ ๙. 
คือ “การแก้ปัญหายาเสพติด” ที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้ “กฎหมาย” 
อย่างเคร่งครัด สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านท าลายแหล่งผลิตและเครือข่ายที่ส าคัญต้องฟ้ืนฟู 
ดูแลรักษาผู้เสพพร้อมสร้างโอกาส อาชีพและรายได้ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ส าหรับปัญหา 
ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ คือ น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
พ้ืนที่และการแก้ไขปัญหายึดหลักกฎหมายไทยและหลักการสากล รัฐบาลทราบดีว่าหัวใจการบริหารประเทศ
คือข้าราชการ ดังนั้นการพัฒนาระบบและคนถือเป็นสิ่งส าคัญ จึงก าหนดนโยบายที่ ๑๐. การพัฒนาระบบการให ้
บริการประชาชนหรือรัฐบาลดิจิทัล เริ่มต้นที่การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติ
หรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต ต้องลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท า
ธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน และต้องแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 
 ทุกวันนี้ปัญหาภัยพิบัติถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ภาวะโลกร้อน 
ท าให้ฤดูกาลต่าง ๆ แปรปรวนและทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นการวางมาตรการตั้งรับและช่วยเหลือเยียวยาเป็น
สิ่งส าคัญ จึงก าหนดนโยบายที่ ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย เร่ิมด้วยมาตรการ
ป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย การแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะระบบเตือนภัย 
ต้องมีการจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ให้ได้มากที่สุดและทันท่วงทีและที่ส าคัญต้องเร่งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร
ไม่ให้พืชผลทางการเกษตรต้องยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ า หรือภาวะภัยแล้งและนโยบายเร่งด่วนล าดับ
สุดท้าย คือนโยบายที่ ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านให้ความส าคัญทั้งหมดนี้ คือ นโยบาย
เร่งด่วน ๑๒ ด้านที่รัฐบาลจะเร่งด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุด 
 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย้ าอยู่เสมอ คือ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และต้องลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างคนจนและ  
คนรวย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นการสานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของการก าหนด  
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วิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดนี้ มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑ โดยรัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับนโยบายในช่วง ๔ ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
ประกอบด้วย 
 ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 ๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 ทั้งนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความส าคัญอย่างมาก 
คือกรอบวินัย ด้านการเงินการคลังของประเทศ เพ่ือไม่ให้ถูกมองว่าใช้งบประมาณจ านวนมหาศาล เหมือนกับ
นโยบายประชานิยมในอดีต โดยรัฐบาลยืนยันว่าการด าเนินงานทั้งหมดมีแหล่งที่มาของเงินชัดเจน และจะ
ท างานภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง 
 โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในขณะที่รายได้จากภาษี 
ของประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งรัดพัฒนาระบบ จัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น มุ่งเน้นการขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม รวมทั้งเร่งส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะกลับมาสู่ระบบภาษีที่จะน ามาใช้ 
ในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ 
แผนงานหรือโครงการใดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
รัฐบาลจะพิจารณาให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาประเทศ รวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือ  
ทางการเงินสมัยใหม่ อาทิ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทยในโครงการที่มีความคุ้มค่า  
ทางการเงิน เพ่ือลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน แหล่งที่มาของงบประมาณจึงเป็น 
สิ่งส าคัญที่รัฐบาลค านึงถึง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชน  
ทุกบาททุกสตางค์ จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้
ฐานะการเงินการคลังของประเทศ มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมดล้วนมีเป้าหมาย คือ ขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติภายใต้วิสัยทัศน์ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” น าโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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บทที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 

 กระทรวงสาธารณสุข ระดมสมอง “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตสาธารณสุขไทย” จัดท าแผนงาน
รองรับนโยบายส าคัญปีงบ ๒๕๖๔  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นพลังที่เข้มแข็งของคนกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถฟันฝ่าวิกฤตมาได้หลาย
เหตุการณ์ด้วยการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับหน่วยงานในจังหวัดและพ้ืนที่ ตลอดจน 
อสม. จึงไม่สงสัยเลยว่าท าไมการสาธารณสุขไทยจึงประสบความส าเร็จ รวมทั้งความร่วมมือและใส่ใจในสุขภาพ
ของประชาชนทั้งตนเอง ครอบครัวและชุมชน ท าให้ไทยเป็นผู้น าการให้บริการด้านสุขภาพเป็นที่ยอมรับใน
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด ถือเป็น 
การพลิกโฉมการสาธารณสุขครั้งใหม่ที่จะก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นสู่บริบทใหม่ นอกเหนือจากองค์กรผู้น า
ด้านสุขภาพสู่บทบาทส าคัญการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศ คนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง 
ประเทศไทยแข็งแรง 
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระเกียรติ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และก าหนดจุดมุ่งเน้นประเด็นส าคัญเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ได้แก่ การสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ อสม.หมอประจ าบ้าน 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัวครบ ๓ คน ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจ
สุขภาพ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ผลักดัน สมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ เร่งวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ขับเคลื่อน ๓๐ บาทรักษาทุกที่ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ า 
ยึดหลัก ธรรมาภิบาลโปร่งใส ในการบริหาร ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข” เพราะบุคลากรถือเป็นหัวใจขององค์กร 
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เริ่มปีงบประมาณใหม่พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ผู้บริหารชุดใหม่ 
ให้สานต่อนโยบายที่ท าดีอยู่แล้วให้ส าเร็จ โดยร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เช่น ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงเรียนแพทย์ หน่วยบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม 
เป็นต้น โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระบบสาธารณสุขของประเทศ ส าหรับเรื่องงบประมาณขอให้
เร่งรัดการใช้งบประมาณที่ค้างท่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการประชาชน หากยังค้างท่อก็จะประสบปัญหา  
ในการท างบประมาณขาขึ้นได้ โดยเฉพาะงบก่อสร้างของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ประสบปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน  
หากผู้รับเหมาไม่ท าตามสัญญาขอให้ยกเลิกสัญญา ไม่ต้องกังวลเรื่องการฟ้องร้อง กลับกันยังสามารถเรียก  
เงินค้ าประกันคืน ระงับการช าระค่างวด ไม่มีทางเสียเปรียบ หากเอาจริงเอาจังงานก็จะขับเคลื่อนไปได้ 
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 “การขับเคล่ือนการสาธารณสุขไทยในอนาคตอีก ๑ ปีข้างหน้า เป็นการส่งมอบของขวัญด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน จากแรงกายแรงใจของชาวกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทุกคนถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตการสาธารณสุขไทย”  
 ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้นโยบายวิกฤตสุขภาพจาก
สถานการณ์โรคโควิด - 19 ที่ผ่านมา ท าให้ประชาชนหันมารักษาสุขภาพและดูแลสุขอนามัยตนเองเพ่ิมขึ้นเป็น
โอกาสอันดีที่จะขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย  
ลดการสูญเสียงบประมาณไปกับการรักษาโรค โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แบบ New Normal ใช้หลัก ๓ อ. คือ อาหาร ออกก าลังกาย และอารมณ์ ซึ่งแต่ละคนมีอาชีพและไลฟ์สไตล์
ต่างกัน จะต้องส่งเสริมกระตุ้นให้ออกก าลังกายตามแบบที่ชอบและสะสมจนเป็นนิสัย การดูแลสุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยและ ผู้สูงวัย ทั้งด้านกาย จิต สังคม ใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการแพทย์มาช่วยในการบริการประชาชน ลดแออัด ลดรอคอย เข้าถึงบริการได้มากขึ้น เป็น 
New Normal Medical Care ซึ่งได้น าร่องที่จังหวัดปัตตานี เพ่ิมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทาง
การแพทย์และประชาชน โดยขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ ปรับปรุงระบบข้อมูล
ภายใน ๑ ปี ให้เป็น Digital Health Platform เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
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นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ 
 ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทยส าหรับปี ๒๕๖๔ ให้ความส าคัญสูงสุด 
ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และได้ก าหนดจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญในการด าเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
ทุกคนในประเทศไทย ใน ๙ ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
 ๑. การสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งโดยการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิรวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ อสม. หมอประจ าบ้านเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทย  
ทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัวครบ ๓ คน ได้แก่ หมอประจ าบ้าน คือ อสม. หมออนามัย คือ บุคลากร
สาธารณสุขประจ า รพ.สต.และหมอครอบครัว คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน  
สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้แก่ประเทศไทยสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยและให้มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
 ๒. ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจสุขภาพสนับสนุนแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการจัดบริการสุขภาพ และเพ่ิมมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
และประเทศชาติ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) ของประเทศไทย 
 ๓. ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ใช้อย่างครอบคลุม 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่งวิจัยพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เกิดการเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ๔. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เน้นอาหาร 
ออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 ๕. Covid-19 ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือคุมการระบาดของมุ่งพัฒนา
ระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ เป็นโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพความม่ันคงทางสุขภาพในการจัดการ
กับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๖. การพัฒนา หน่วยบริการก้าวหน้าเพ่ือลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล มุ่งสร้าง
ความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่
และน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพมีการจัดระบบบริการให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๗. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยดูแลและลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุพร้อมทั้ง
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก 
 ๘. ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสในการบริหาร ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันให้กับองค์กร 
 ๙. บุคลากรถือเป็นหัวใจขององค์กร ผู้น าต้องดูแล ต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข” 
ให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการท างาน งานได้ผลคนเป็นสุข จะสร้างผลผลิตของงานในการดูแล
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน 
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