คําแถลงนโยบาย
ของ
คณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นาประเทศใน
อดีตและในวันนี้ วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ “มุง่ มั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่ างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนาเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจานวนผู้ค้าและผู้เสพราย
ใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุข
๓. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๕.๔ พัฒนาภาคการท!องเที่ยว
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และการจัดการขยะ
และของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยว
ในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง

ที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยวเรือสาราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท!องเที่ยว
อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์ แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความ
หลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่ งเสริม
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒ นาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการสงออกสินค้าทางทะเล
ของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการสงออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ฝั่งอันดามันกับฝั่งอาวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรใน
พื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการ
พัฒนาเมืองนาอยู่
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่ านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพื่อ
ส่ งต่ อการพั ฒ นาเด็กไทยให้ มีคุณภาพสู่ การพัฒ นาในระยะถัดไปบนฐานการให้ ความช่ ว ยเหลื อที่คานึงถึ ง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรูhเรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๘.๕.๑ ส่ งเสริ มการวิจั ย และพั ฒ นานวัตกรรมเพื่อ ขจัดความเหลื่ อมล้ าและความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ ที่
สามารถช่วยแก้ปญ
ั หาความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่
ไปกับการพัฒนาทุนมนุษยให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบ

วงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยประโยชนในเชิงพาณิชย
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุง่ เน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบ
ความคุม้ ครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนา ไปสู่ความเสมอภาคประกอบด้วย
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย เป็ นที่ย อมรับในระดับ สากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่ว ทุ กพื้นที่รวมถึงการยกระดับ ไปสู่ความ
เชี่ยวชาญในด้านการแพทยแม่นยา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
โดยอยูบ่ นพื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริม
สุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่ วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง
๙.๒ ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองคความรู้ด้านสุข
ภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะ สร้างระบบ
รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอ
ประจาบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้
ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ ละระบบ พร้อมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคู่ไปกับการ
เพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทา ที่เหมาะสม
กับประชากรทุกกลุ!ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพโดยการนาความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมมาใช้ ในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ ก ารจั ด การขยะหรื อ ของเสี ย เพื่ อ น าไปใช้ ใ น
กระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลายและทาให้เกิดการใช้ประโยชนจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่ างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและ
ให้วามรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนากลับมาใช้ซ้าการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อ
ลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายรวมทั้ง
พัฒนาโรงงานกาจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
รวมทั้งจัดอัตรากาลังเจ้ าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถ รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ อย่ างทันท่ว งที พร้ อมทั้ง ปรับเปลี่ ยนระบบการบริหารราชการแผ่ นดินให้ เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การนาไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทางานให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น และปรับปรุง โครงสร้างความสัมพันธระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสาคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจและดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันที
และทุกเวลา
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือ ได้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน
เพื่อให้ทุกภาคส่ วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความ
ซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให้คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดาเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจและความผูกพันในการทางาน
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคและลดข้อจากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กร
ภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนา
บริการสาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน
๑๑.๗.๑ ปรั บ ปรุ งขั้น ตอนและระยะเวลาการให้ บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่
จั ดตั้ งธุ ร กิ จ จนถึง การปิ ดกิจ การพร้ อ มทั้ง กากับ และส่ ง เสริม ให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ ปฏิ บัติ ตามและบั งคั บ ใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล
ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้
๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป
๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมโดยกากับดูแลให้เกิดความเป็น
ธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด
บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
๑๑.๘ กระจายอานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อนาไปสู่
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์
เชิงพื้นที
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจ ริตและประพฤติมิช อบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสานึกของคนในสังคมให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่น ที่ไม่ใช่โทษอาญา
ตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บาบัด ฟื้นฟูผู้กระทาผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กาหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซง

หรื อ ครอบง าใด ๆ พร้ อมทั้ ง บู ร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติธ รรมให้ ด าเนิ นงานสอด
ประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการทางานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่าง
เป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อม
ทั้งผลักดันให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่
เลื อกปฏิบั ติและเป็ นธรรม รวมทั้ง ให้ ความช่วยเหลื อทางกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสมแก่ ผู้ ยากไร้ห รือ
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
๑. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
๒. การปรั บ ปรุ ง ระบบสวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชนโดยปรั บ ปรุ ง ระบบบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการในแต่
ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์
ทางไกลและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔. การให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้ส อดคล้องกับ
ระบบบริหารจัดการและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กาหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้
จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสาคัญ อาทิข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์ม อ้อย
และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกัน รายได้ส่ งเสริมระบบประกันภัยสิ นค้าเกษตร หรือเครื่องมือทาง
การเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธ
สัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกาไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบ
วงจรส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้
ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนาไปสู่การลด ละ เลิกการ
ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญา
และความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่น

เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนดกลไกการดาเนินงานที่รัดกุม เพื่อ
มิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รู ป แบบการเรี ย นรู้ มุ่ ง สู่ ร ะบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์
โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อ
แบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิ บัติจริงในภาคธุรกิจ
สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความ
เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
โดยเร่ งรั ดการดาเนิ น มาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้ กระทาผิ ดอย่าง
เคร่งครัด นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และ
เร่งรัดดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครั ด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยเร็ว ที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ดโดยให้ ความส าคัญกับ กระบวนการมีส่ ว นร่ว มจากทุกภาคส่ ว นและการบังคับใช้กฎหมายอย่า ง
เคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายในฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้าง
โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมสาหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้ อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการ
ดาเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความไม่ส งบ รวมทั้งจั ดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในพื้นที่ โดยให้เป็ นการแก้ไขปัญหา
ภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการที่
สาคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจาเป็น ลดข้อจากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุ ปสรรคต่อการทาธุรกิจ
และการดารงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทาง
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
๑๑. การจัดเตรี ยมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
กาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นโยบายรัฐมนตรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
................................................
กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสาคัญอยางยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกชวงวัย ตั้งแต่
เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องทางานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความจน ของ
ประชาชน ดังนั้ น นโยบายที่ต้ องการให้ เกิดผลตอประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ “ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการรวมแรงรวมใจกันทางาน ที่
สาคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒ นางานสาธารณสุ ข ตามแนวพระราชดาริ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ และโครงการที่
เกี่ย วเนื่ องกับ พระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุก พระองค์ เพื่อสื บสาน รัก ษา ตอ ยอดและพัฒ นาการบริ การด้ า น
สาธารณสุขให'เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง ทางสุขภาพ เพื่อให้
คนไทยทุกชวงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีส่งเสริมการออก
กาลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยูในครรภ์อยางต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้ มีพัฒนาการ
สมวัย มีคุณภาพเพื่อส่งตอการพัฒนาในระยะถัดไป
(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอยางเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดจานวนผู้ป่วย
ติดบ้าน ติดเตีย ง เข้าถึงการบริการอยางมีศักดิ์ ศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถิ่น และ ภาคเอกชนเข้ามา
จัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ โดยกากับดูแลให้มีมาตรฐาน
(2.4) จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอยางครบวงจรและบูรณาการ ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ วิกฤตการณ์ดา้ นสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม อุบัติซ้าการคุ้มครองผู้บริโภค โดย
ความรว มมื อกับ เครื อขายภาครั ฐ ประชาชน ท'องถิ่น และเอกชน รวมทั้งการยกระดับความรว มมือทาง
สาธารณสุขกับตางประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
3. การดูแลให้ ประชาชนได้ รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้าลดความแออัด ลด
ระยะเวลาการรอคอย และลดภาระคาใช้จา่ ยของประชาชน

(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบ
เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปเพิ่มขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอยางทั่วถึง รวมทั้ง การพัฒนาห'องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และกาลังคนที่
เพียงพอ
(3.2) พัฒนาและยกระดับ ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู บ้าน หรือ อสม. ให้ เป็ นหมอ
ประจาบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูล และแบ่ง
เบาภาระคาใช้จา่ ยของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์
(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ ได้แก่
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบสงต่อ ตลอดจน
การเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขนาดใหญ (Big Data) ใน
การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอประชาชน
4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อยางปลอดภัยเร่งศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ เพื่อสร้าง
โอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนด กลไกการดาเนินงานที่รัดกุม
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(4.2) สงเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการ ทางการแพทย์
การสร้างเสริมสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา กาลังคนด้ านสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ของประชาชน ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(5.1) ให้ทุกหนวยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน กระจายอานาจการ
บริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสูเขตสุขภาพ เพื่อความคลองตัว และตอบสนองตอความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
(5.2) สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร ผู้บริหารหนวยงานทุกระดับต'องให'ความสาคัญ กับการดูแล
บุ ค ลากรตั้ ง แตเ ริ่ ม เข้ า ทางาน ความปลอดภั ย และความสุ ข ในการท างาน การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสูการเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ในการให้บริการ
แกประชาชน
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
ห'องประชุมชัยนาทนเรนทรสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายการดําเนินงาน
นายแพทย์มนู ศุกลสกุล
นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
.........................................................................................
1. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรี “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศ
แข็งแรง”โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน ที่สาคัญ 5 ด้าน
2. ให้ความสาคัญกับคารับรองปฏิบัติราชการ ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กับผู้บริหาร
ทุกระดับ
3. Herbal city เมืองสมุนไพรครบวงจร ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรม
ต้นทางกลางทาง ปลายทาง ให้ต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลท่าฉางเป็นสถานที่ผลิตยาสมุนไพรได้มาตรฐาน และ
มีการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการมากขึ้น
4. MOPH+SURAT ดาเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการรียน
รู้ ค้นหาความรู้สม่าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
5. ITA พัฒนาองคNกรตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมติดตาม
ระบบบริหารภายในและจากองค์กรภายนอก
6. พัฒนา รพ./รพ.สต./ศสม. ให้มีคุณภาพ และ สสจ./สสอ.ได้ตามเกณฑN PMQA ที่กาหนด
7. เน้น SMART ตามทิศทางเขตสุขภาพ และ KPI ที่ยังเป็นปัญหาของจังหวัด/พื้นที่ เช่น แม่และเด็ก
โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง Sepsis CKD
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
9. พัฒนา Appendic center Intermediate center และ Orthopedic center
วันที่ 11 ตุลาคม 2562

นโยบายการดําเนินงาน
นายแพทย์เอกพล พิศาล
ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอบ้านตาขุน
……………………………………………………………
1. ดาเนินงานตามนโยบายรั ฐมนตรี “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศ
แข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน ที่สาคัญ 5 ด้าน
2. ดาเนินงานตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี “MOPH+SURAT ดาเนินการให้เป็น
รูปธรรม”
3. ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงบริการที่ “รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจบริการ” ตามค่านิยมขององค์กร
4. พัฒ นาองค์กรให้ก้าวสู่ องค์กรชั้น นา จากการบริห ารจัดการใน 4 มิติ คือ ด้านการส่ งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ด้านกระบวนการดูแลผู้ป่วย ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านบุคลากร
5. ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการให้บริการ กระจายอานาจสู่เจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
6. ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสุขภาพสาหรับทุกคน ในทุกกลุ่มวัย
7. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ เครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเทียวของพื้นที่ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน”

