นโยบายนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สถานการณ์และแนวโน้มในการพัฒนาประเทศ
จากฐานข้อมูลความรู้ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ถึงแม้การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
ในด้านสั งคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่ งผลให้ประเทศไทยหลุ ดพ้นจากการเป็นประเทศ
ยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบัน ประเทศไทยยั งคงมีป ระเด็น ความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริ การและภาคเกษตร
ยังอยู่ในระดับต่่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความ
เหลื่อมล้า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี
ช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง
เป็นประเด็นส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความ
ต่ อ เนื่ อ งและความยื ด หยุ่ น ในการตอบสนองความต้ อ งการในการแก้ ปั ญ หาของประชาชนได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
ส่าหรับในส่วนของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
นั้น ก็พบว่ามีสถานการณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ที่ มี สั ด ส่ ว นประชากรวั ย แรงงานลดลงและประชากรสู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการ
รวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
จากเงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการ
พัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาที่ค รอบคลุมทุกมิติ ส่งผลให้เกิดการ
ก่าหนดยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ช าติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการดาเนินการของทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ชาติ มีเปูาหมายเพื่อให้
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งเป็นภาพอนาคตประเทศที่ผมอยากให้ทุก ๆ ท่านเห็นพ้องร่วมกัน
ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมจะขอสรุปรายละเอียดของทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ชาติสั้น ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส่า คัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”
เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริ การอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้ว ยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ่ น ใหม่ รวมถึ ง ปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด
ผสมผสานกับ ยุทธศาสตร์ ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนไทยได้ในคราวเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส่าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะ ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส่า คัญที่ให้
ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิ ดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่า นาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จั ด การตนเอง และการเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรไทยทั้ ง ในมิ ติ สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีเปูาหมายการ
พั ฒ นาที่ ส่ า คั ญ เพื่ อ นาไปสู่ ก ารบรรลุ เ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง มิ ติ ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่ วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก่า หนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส่าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลั ก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค

ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มี
ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ท่านผู้มีเกียรติครับ ที่ผ่านมาพวกเรามักจะได้ยินกันว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านใดบ้าง แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินและยังเป็นที่สงสัยว่าพวกเราในฐานะประชาชนจะได้
ประโยชน์อะไรบ้างจากการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ จึงอาจทาให้หลาย ๆ ทันยังมอง
ไม่เห็นถึงความเกี่ยวข้องของท่านกับการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผมจึงอยากจะใช้
เวลาในช่วงต่อไปในการสื่อสารให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบถึงประโยชน์ที่พวกเราทุกคนจะได้รับ โดยผมจะกล่าวสรุป
ให้เห็นถึงประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวันของพวกเรากันนะครับ
ผมอยากจะขอให้ทุก ๆ ท่านลองจินตนาการเพื่อให้เห็นภาพอนาคตประเทศที่เป็นผลจากการพัฒนา
ตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของพวกเราไปด้วยกันนะครับ
ในอันดับแรก ผมขอเริ่มที่ตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและกระจายครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาค โดยที่เด็กจะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่
สะอาด อากาศบริสุทธิ์ เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นต่อการเติบโตได้อย่ างมีคุณภาพ มีน้่า
สะอาดสาหรับการอุปโภค บริโภค ได้รับการเลี้ยงดูจากทั้งพ่อและแม่ของเด็ก ที่จะมีเวลาให้กับลูกของตนมาก
ขึ้น พร้อมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูและศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่ทุก
คนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจ
ที่ดี พร้อมเติบโตสู่ช่วงวัยต่อ ๆ ไป
หลังจากปฐมวัย ก็จะก้าวเข้าสู่วัยเรียน ทั้งในระดับประถมและมัธยม ที่ นักเรียนทุกคนจะได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถผ่านอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่
ทันสมัยที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ มี “ครู” ที่จะมีบทบาทมากกว่าการเป็นครูผู้สอน สู่การเป็น “ผู้อ่านวยการ
การเรียนรู้” ที่จะคอยกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการปูพื้นฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญาให้พร้อมรองรับการพัฒนาของ
ช่วงวัยต่อไป ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม สามารถทางานเป็นทีม
ช่ว งวัย ต่อไปถือเป็ น ช่ว งวัย ที่ มีความส่ าคัญมากเช่นกัน นั้นก็คือวัยรุ่น -นักศึกษา ซึ่งจะเติบโตเป็น
ประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างรายได้และยกระดับการพัฒนาของประเทศต่อไป โดยวัยรุ่น -นักศึกษา จะได้รับ

การเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนที่มุ่ง ให้พวกเค้าเติบมาเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข มี
อาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความชอบ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิตและทัศนคติที่พร้อมเผชิญและสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้โดยไม่เกิดความเครียด มีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดงานผ่านระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ และตระหนักถึงความส่า คัญของการรักษา
ร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี
วัยแรงงาน ทุกท่านครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นนาก่ อนหน้านี้ว่าวัยแรงงานจะเป็นวัยส่า คัญช่วงวัยหนึ่งใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยจะประกอบด้วยทั้งวัยแรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งวัยรุ่นและ
นักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นวัยแรงงานต่อไป ทั้งนี้ จากการกระจายความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศในอนาคต วัยแรงงานจะสามารถท่างานได้ในภูมิลาเนาของตนเอง ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อ
แสวงหาโอกาสที่ดีกว่าเฉกเช่นปั จจุบั น ซึ่งการที่ประชาชนไม่ ต้องไปพื้นที่อื่น ๆ เพื่อหางานท่า ก็จะท่าให้
ประชากรวัยแรงงานสามารถได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ทาให้ครอบครัวมีความอยู่ดีมีสุขเพิ่มมากขึ้น โดยที่แต่
ละพื้น/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว และ
ภาคเกษตร มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่เอื้อและอานวยความสะดวกต่อการทางาน ได้รับการยกระดับจาก
“ผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใช้พลังสมอง” ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้
สะดวก มีอาชีพ รายได้ และความรู้การบริหารจัดการทางการเงินที่จะนาพาไปสู่การมีหลักประกันทางการเงิน
หลังเกษียณ
ผู้สูงอายุ ท่านผู้มีเกียรติครับ ผู้สูงอายุก็จะคล้ายกับวัยแรงงาน โดยที่ในอนาคตเราจะมีทั้งประชากรที่
เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้ว และประชากรที่จะเปลี่ยนจากวัยแรงงานสู่การเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ใหม่ ห รื อ ไม่ ก็ จ ะได้ รั บ การดู แ ลและบริ ก ารสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง และเข้ า ถึ ง ได้
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ่านวยต่อการด่าเนินชีวิต (Universal Design) ได้รับการส่งเสริมและสนับสุนนให้มีส่วน
ร่วมทางสังคม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีศักดิ์ศรี เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ได้เฉกเช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ
ท่านผู้มีเกียรติครับ นอกจากนี้ ประชากรที่เคยขาดโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้มีรายได้
น้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยในประเทศ ก็จะได้รับประโยชน์จากการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย
ตามแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยที่ประชากรกลุ่มเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาให้พึ่งตนเองได้ มีอาชีพ มี
รายได้ สามารถใช้ชีวิตประจาวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและมีที่ดิน
ทากินเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม และได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่
เหมาะสมและครอบคลุม
ทั้งนี้ ประชาชนทุกช่วงวัยทุกคน จะอยู่อาศัยร่วมกันในประเทศอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน ในสังคมที่
เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีปรองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสงบและปลอดภัยจากภัยคุมคามต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีภาครัฐที่ทางานเพื่อประชาชน อย่ างสุจริต โปร่งใส่ และใส่ใจการบริการ

ท่างานรวดเร็ว โดยบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมี
โครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบที่ ค่านึงถึงความเหมาะสมตามแผนผังภูมินิเวศและความ
ต้องการเชิงพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ ที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ดีและมี
ความสุข
การร่วมขับเคลื่อน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ไปสู่การปฏิบัติ
ทุกท่านครับ ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะอยู่ ระหว่างกระบวนการดาเนินการ
จัดท่า รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีการด่าเนินนโยบายให้มีความสอดคล้องกัน โดยยึด (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีครับ ผมอยากขอเน้นย้่า ครับว่า (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้พวกเราทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกันทุก ๆ คนครับ และการดาเนิ นงานตาม(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ จะไม่สามารถประสบผลส่าเร็จได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ได้เลยครับ หากขาดความร่วมมือจาก
พี่น้องประชาชนชาวไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนครับ
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการดาเนินงานที่ส่า คัญ อาทิ การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ผ่านการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ (1) การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ
และการมีรายได้ที่มั่นคง ที่ให้ความส่า คัญในการลดความเหลื่อมล้า เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีงานทาและมี
รายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ โดยได้ให้บริการจัดหางานในประเทศ (2) การฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง
ก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย รวมทั้ง ได้
คุ้มครองแรงงาน ผ่านระบบประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 และที่แก้ไข และระบบประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิต จานวน 2.34 ล้านคน (ปี 2560) (3) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การให้บริการตรวจสอบสิทธิ พร้อมข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน “SSO Connect การจัดทา MPowered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสาหรับหางานและสมัครงาน (Smart
Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้เกี่ ยวกับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น (4) การ
พั ฒ นาระบบการคุ้ ม ครองทางสั ง คม ซึ่ ง ให้ ค วามส่ า คั ญ กั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ เด็ ก สตรี คนพิ ก าร และ
ผู้ด้อยโอกาส โดยมีโครงการที่ส่า คัญ เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน
จานวน 358,607 คน (ปี 2560) เพื่อดาเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มเปูาหมาย (ทั่วประเทศ) โครงการจัด
ทามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (5) โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย โดยการแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ที่ตั้งเปูาจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ให้ไ ด้มีโอกาสมีที่
อยู่อาศัยที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ครบด้วยบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิต โดยตั้งเปูาไว้ว่าภายในไม่เกิน 20 ปี ผู้มีรายได้น้อยจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองครบทุก
ครัวเรือน (6) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ผ่านนโยบาย
“เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ” (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) เพื่อเพิ่ม

โอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ
เอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องสารองเงินค่ารักษาพยาบาล ในระยะเบื้องต้น 72 ชั่วโมงแรก
(7) โครงการ ‘ไทยนิยม ยั่งยืน’ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า
เพื่อผลิตกาลังคน การสร้างพลังทางสังคมและลดการเหลื่อมล้า ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้น
ที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด ‘ประชารัฐ’ และ
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วย เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ (ปี 2560) และ
(8) การแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน การจั ดที่ดินทากินให้ชุมชนเป็นนโยบายส่า คัญของรัฐบาลที่ต้องการจัดที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้โ ดยไม่ให้กรรมสิ ทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่ม และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส่าคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทากิน
ควบคู่ไปกับการจัดระบบและระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ดาเนินโครงการ Agri Map หรือแผนที่
การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อบูรณาการข้ อมูลพื้นฐานการเกษตรเชิงพื้นที่จากทุกหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ
และนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์
4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส่าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern
Seaboard ซึ่งดาเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงการริเริ่มกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ (SEC) ซึ่งจะเชื่อมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับทะเลอันดามัน ขยายผลการ
พัฒนาและกระจายเจริญไปสู่ภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของการศึกษาและเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลได้ดาเนินการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเริ่มตั้งแต่ (1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็น
หลักประกันให้เด็กเล็กได้รับการปกปูอง คุ้มครอง ดูแล และ พัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม (2) การขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้า
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวม จานวน 21,417 โรงเรียน (ปี 2560) (3) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาหรือสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเน้นการพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รัฐบาลได้จัดทาแผนแม่บท การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน และในส่วนของการรักษาความมั่นคง ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุน แรงในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการพัฒ นาศักยภาพ
ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบบริหาร
จัดการด้านยาเสพติด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสีขาว เป็นต้น
ทุกท่านครับ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีความพยายามในการดาเนินการแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของ (ร่าง) ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการดาเนินการให้ บรรลุ
เปูาหมายได้อย่างประสบความส่า เร็จได้นั้น ผมทราบดีว่าจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนและ
พัฒนาจากประชาชนชาวไทยทุกคน ผมจึงอยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการชักชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และท้ายนี้นะครับ ผมอยากจะขอชี้แจงให้ทุกท่านได้คลายความกังวลนะครับ เรื่องที่ว่าการที่เรามี
เปูาหมายการพั ฒนาระยะยาว 20 ปีตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 จะทาให้การพัฒนา
ประเทศของเราขาดความยืดหยุ่น และไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกได้ ผมขอ
เรียนให้ทุกท่านสบายใจนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติสามารถแก้ไขได้โดยให้มีการทบทวนทุก 5 ปี หรือ ในกรณีที่
สถานการณ์ ข องโลกหรื อ สถานการณ์ ข องประเทศเปลี่ ย นแปลงไปจนไม่ ส ามารถหรื อ ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะ
ด่าเนินการตามเปูาหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่า ว ก็สามารถด่าเนินการได้ครับ โดย
ให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด่าเนินการครับ
ท่านผู้มีเกียรติทุกครับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบในการก่า หนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผน
ระดับอื่น ๆ และการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของส่ วนงานราชการทั้งหมดด้วย ตามที่
ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ
สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ครับ โดยการดาเนินการขั้นต่อไปคือการแปลงผลของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล จะ
มาชี้แจงทุก ๆ ท่านในรายละเอียดต่อไปนะครับ
อย่าลืมมาร่วมกันเป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปด้วยกันนะครับ เพราะยุทธศาสตร์ชาติ
และประเทศไทยเป็นของเราทุกคนครับ “อนาคตไทย อนาคตเรา” ครับ
การประชุมประจ่าปี 2561 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน ปี 2562
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1. เน้นย้่าวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข และเปูาหมายกระทรวง ปีที่ผ่านมาเกิดผลงานประจักษ์ จาก
ความร่วมมือของชาว สธ.ทุกคน ปัจจัยส่าเร็จมาจากกลไกการจัดท้าค้ารับรองปฏิบัติราชการ (PA)
2. ขับ เคลื่ อนแผนปฏิรู ป ประเทศ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ข มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกในการ
ขับ เคลื่ อ นการด่ า เนิ น งานอย่ า งไร้ ร อยต่ อ โดยค้ า รับ รองปฏิ บั ติ ราชการของปลั ด สธ .ต่อ รมว .สธ . ใน
ปีงบประมาณ 2562
2.1 การปฏิรูปก้าลังคนสา ธารณสุขของประเทศไทย ในมิติของการผลิตก้าลังคนและการ
บริหารก้าลังคน ฐานข้อมูลก้าลังคนทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 การปฏิรูประบบสารสนเทศ ด้วยเทคโลโลยีดิจิทัล บูรณาการข้อมูลกระทรวงสาธารณสุ ข
ให้เป็นหนึ่งเดียว และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการด้าเนินงาน
2.3 การด่าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ต้องเป็นคลินิกหมอครอบครัวอย่างแท้จริง
เน้นคุณภาพ อาทิ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี เพราะ รพ.สต.คือหัวใจของการบริการระดับปฐมภูมิ พร้อมทั้ง
บูรณาการการด่าเนินงาน 3 ส่วนหลัก คือ PCC พชอ. และ รพ.สต.
2.4 การขับเคลื่อนการด่าเนินงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรี
ได้เสนอในที่ประชุมกลุ่มประเทศ G77 เพื่อลดการดื้อยาต้านจุลชีพ
2.5 การยุติวัณโรค เป็นภารกิจส่าคัญของชาว กสธ . โดยต้องมุ่งเน้นด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้วัณโรคหมดไปจากประเทศไทย
3. การมอบอ้านาจลงไปในแต่ละเขต พื้นที่มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 มุ่งเน้นการมอบ
อ่านาจให้เขตสุขภาพและผู้ตรวจราชการฯ ในประเด็นการบริหารงบประมาณและการบริหารอัตราก่าลัง
4. ผู้ตรวจราชการฯ มีหน้าที่ในการติดตามการด่า เนินงานของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และประสานความ
ร่วมมือระหว่างจังหวัดต่างๆ ในเขตสุขภาพและส่วนราชการส่วนกลาง
5. นพ.สสจ.ต้องการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด และพื้นที่ต่างๆ ในการรองรับการปฏิรูปและการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขและสอดประสานการด่าเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เขตสุขภาพ
6. การติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง ต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง

7. รมว.สธ. ขอท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กับ ผู้ตรวจราชการฯ ประเด็น 3 ล้านคน 3 ปี
เรื่องการเลิกบุหรี่ โดยการด้าเนินการผ่าน อสม.
8. เน้นย้่าค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข MOPH

21 กันยายน 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

นโยบายการดาเนินงาน ปี 2562
นายแพทย์มนู ศุกลสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. PA ให้ความส่าคัญกับคารับรองปฏิบัติราชการ ที่รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กับ
ผู้บริหาร ทุกระดับ ดังนี้
1. HRH Transformation มีเครื่องมือ HRP, HRD, HRM, HRN เน้นการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน และ Happy MOPH ดาเนินการต่อ
2 Digital Transformation มี 2 ประเด็น
1.Service เน้น Smart hospital (Queue online, paperless)
2.Data เน้นนาไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล มี Application ใน PCC และการใช้ H4U
3. Finance ปรับเกลี่ยระดับเขต Fixed RW จัดท่าแผนเงินบารุง Planfin และมีกลไกก่ากับติดตาม
4. Primary Care เน้นการเชื่อมโยงระหว่าง พชอ .- PCC - รพ.สต.ติดดาว พชอ. เชื่อมกับ ระบบ
บริการปฐมภูมิเดิม จุดส่าคัญคือ PCC การเชื่อมโยงกับ care เน้น NCD HL ระบบลงทะเบียน
5. Fast Track เน้น Stroke Sepsis Trauma จุดส่าคัญ คือ ER เกิด Stroke unit (Door to OR<90
นาที กรณีต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ) Sepsis door to ATB < 2 ชม., Trauma door to OR < ร้อยละ 60 Key
step = Awarness Transfer Triage Fast track (Seamless care)
6. Quality Organization เน้น HA รพช. ให้ได้ร้อยละ 90 จากร้อยละ 80 กว่า PMQA maintance
สสจ.ท่าหมวด 1 และ 5 เพิ่มเติม 2 และ 4 และ สสอ.ทาได้ร้อยละ 40
7. TB : Success rate ดีขึ้น เน้น Detection rate มาตรการ DOTs ติดตามการขาดยา
8. MCH
8.1 MMR ตายลดลง ปรับเปูาลดลงเป็น 17 ต่อแสน
8.2 พัฒนาการ เด็ก เน้น Detect ความผิดปกติ Coverage screening กระตุ้นได้ตาม
เปูาหมาย
8.3 กิจกรรมมหัศจรรย์ 1000 วัน
9. GREEN & CLEAN Hospital เน้นระดับดีมากร้อยละ 40 เพิ่มระดับดีมาก plus เช่น green
energy อาชีวอนามัย
10. ยาเสพติด Implement Community based treatment จังหวัดละ 1 แห่ง retention rate ดี
ขึ้น พัฒนา HA ยาเสพติด และส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One

11. RDU ใช้ยาสมเหตุผล/เฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ปุวยเบาหวาน ผู้สูงอายุ โรคไต ตั้งครรภ์
- AMR เน้นบูรณาการการจัดการในโรงพยาบาล
12. Initiative Management Model สุราษฎร์ธานีเป็นที่ตั้งสานักงานเขตสุขภาพที่ 11 เน้นการ
บริหารเบ็ดเสร็จของเขต และรูปแบบการจัดการ เพื่อให้เขต มีศักยภาพมากขึ้น เขตเป็นเขตสุขภาพจริงๆ ไม่ใช่
เฉพาะเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข วัด Result ผลลัพธ์ได้
2. Herbal city เมืองสมุนไพรครบวงจร เป็นพื้นที่หลัก 1 ใน 4 จังหวัด ของประเทศ ส่งเสริมกิจกรรม ต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง ให้ต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลท่าฉางเป็นสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ที่ได้มาตรฐาน และเน้น
การใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการให้มากขึ้น
3.
ด่าเนินการในองค์กรให้เป็นรูปธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้
ค้นหาความรู้สม่่าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
4. ITA พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมติดตาม ระบบบริหาร
ภายใน จากองค์กรภายนอก
5. KPI ที่ยังเป็นปัญหาของจังหวัด เช่น โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แม่และเด็ก และระบบข้อมูล
การวินิจฉัยสาเหตุการตาย การส่งฐานข้อมูลแฟูมงานให้ทันเวลา จัดการโดยมีคณะท่างาน
6. นโยบาย 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา ด่า เนินการให้แล้วเสร็จ
ตามแผน และจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบาย Appendic center, Intermediate center และ Orthopedic center ยังคงต้องด่าเนินการ
ต่อไป

