
๑ 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไตรมาสที่ ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

กลไกเครื่องมือระดับชาติ (กลุมภารกิจ ๒) 

๑. ม ี ธ รรมน ูญว า

ด วยระบบสุขภาพ

แหงชาติ ฉบับที ่ ๓ 

(สวน.) 

(ราง) ธรรมนูญฯ ผาน

การพ ิ จ า รณาของ 

ค ร ม .  ร ั ฐ ส ภ า 

รับทราบ และมีการ

ประกาศใช  ในราช

กิจจานุเบกษา  

มี (ราง) ธรรมนูญวาดวย

ระบบส ุขภาพแห  งชาติ  

ฉบับที่ ๓ ที่ผานการรับฟง

ความเห็น และนำไปใชใน

เวทีทำความเขาใจกับภาคี

เครือขายแลว  ขณะนี้อยู

ระหวางการปรับปรุงรางฯ 

อีกครั้งกอนนำเขาสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นใน

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 
 

(นอยกวาระดับ ๑) 

๑. การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๓ 

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ (ราง) สาระรายหมวดธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ ฉบับที่ ๓ โดยมีสาระสำคัญของแตละสาระหมวด ดังนี้ ๑) สถานการณปญหา/ประเด็น   

ทาทายในปจจุบัน ๒) เปาหมายที ่มุ งไปสู  “ความเปนธรรม ตอบสนอง ไมทิ ้งใครไวขางหลัง          

การอภิบาลท่ีดี มีประชาชนเปนศูนยกลาง และระบบมีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนและฟนตัวไดงาย” 

ในระยะ ๕ ป ๓) จุดคานงัดหรือปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูเปาหมาย และ     

๔) แนวทางการวัดผลสำเร็จ ในระยะ ๑ ป ๓ ป และ ๕ ป โดยมอบหมายคณะทำงานวิชาการตาม

สาระรายหมวด นำขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงรางสาระรายหมวดฯ เพ่ือให

มีความสมบูรณมากขึ้น  

๒. การประชุมคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 

พ.ย. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ (ราง) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๓ และมอบหมาย

ใหฝายเลขานุการประสานกับคณะอนุกรรมการมีสวนรวมและรับฟงความเห็นฯ เพ่ือนำรางธรรมนูญ

ฯ ไปรับฟงความเห็นตอไป  

๓. จัดเวทีรับฟงความเห็นตอรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (ราง ๑) จาก       

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เม่ือวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ โดยมีผูเขารวมฯ ประมาณ ๑๔๐ คน 

ซึ่งไดขอคิดเห็นสำหรับใหคณะทำงานวิชาการตามสาระรายหมวดนำไปปรับแกไขรางสาระราย

หมวดใหมีความสมบูรณมากขึ้น 



๒ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๔. จัดเวทีทำความเขาใจและสรางการมีสวนรวมในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๓ 

จำนวน ๒ เวที ดังนี ้

 วันที ่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ จัดเวทีสำหรับกลุ มภาคียุทธศาสตรและเจาภาพยกรางสาระ        

รายหมวดฯ ซึ่งเปนกลุมภาคีสำคัญในการนำธรรมนูญฯ ไปขับเคลื่อนและใชประโยชน โดย

มีผูเขาเวทีประมาณ ๗๐ คน  

 วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ จัดเวทีสำหรับกลุมภาคีภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยมีผูเขาเวทีประมาณ 

๖๐ คน 

ทั้งนี้ ทีมเลขานุการฯ จะนำความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุง (ราง) ธรรมนูญฯ ตอไป 

๒. มีหลักเกณฑและ

ว ิ ธ ี ก า ร ต ิ ด ต า ม

ประเมินผลระบบ

ส ุขภาพแห  งชาติ  

ฉบับที่ ๑ (สวน.) 

มี (ราง) หลักเกณฑ

และว ิธ ีการติดตาม

ประเม ิ นผลระบบ

ส ุ ขภ าพแห  ง ช า ติ     

ฉบับที่ ๑  

มีแผนการจ ัดทำ (ร  าง)

หล ักเกณฑ และว ิธ ีการ

ติดตามประเมินผลระบบ

สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑ 

 

(นอยกวาระดับ ๑) 

๑. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคำแนะนำตอการดำเนินงาน จำนวน ๕ ทาน ไดแก (๑) นพ.อำพล     

จินดาวัฒนะ (๒) ดร.เดชรัต สุขกำเนิด (๓) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (๔) นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ 

(๕) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ รวมทั้งศึกษาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของไทย เพื่อจัดทำ

กรอบและแผนการจัดทำ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑ 

๒. จัดทำรายงานสถานการณระบบสุขภาพที่พึงประสงค โดยมีความกาวหนาการดำเนินงานดังนี ้

 สาระหมวดธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ : มีรายงานสถานการณระบบสุขภาพที่พึงประสงคของ

ไทย หมวดธรรมนูญสุขภาพพื้นที ่

 สาระหมวดการอภิบาลระบบสุขภาพ : อยูระหวางการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนา

ตัวชี้วัด และจัดทำรายงานสถานการณระบบสุขภาพที่พึงประสงคของไทย ฯ สาระหมวด

การอภิบาลระบบสุขภาพ  



๓ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 หมวดการคุมครองผูบริโภค : อยูระหวางการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาตัวชี้วัด 

และจัดทำรายงานสถานการณระบบสุขภาพที่พึงประสงคของไทยฯ สาระหมวดการ

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

๓. มีหลักเกณฑและ

วิธ ีการประเมินผล

กระทบดานสุขภาพ

ที่เกิดจากนโยบาย

สาธารณะ ฉบับที่ ๓ 

(กปส.) 

มีหนวยงาน/องคกร

ห ร ื อ เ ค ร ื อ ข  า ย ที่

เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง  น ำ

ห ล ั ก เ ก ณ ฑ  แ ล ะ

ว ิธ ีการฯ ไปใช เปน

แ น ว ท า ง ก า ร

ดำเนินงานในสวนท่ี

เกี่ยวของ อยางนอย 

๓ หนวยงาน/องคกร/

เครือขาย 

มีสถาบ ันว ิช าการและ

ห น  ว ย ง า น ต  า ง ๆ  น ำ

หล ักเกณฑ และว ิธ ีการ

ประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพที่เกิดจากนโยบาย

สาธารณะ ไปใชเปนแนว

ทางการดำเนินงานในสวน

ท ี ่ เก ี ่ ยวข อง จำนวน ๗ 

หนวยงาน  
 

(ระดับ ๓) 

๑. มีสถาบันวิชาการและหนวยงานตางๆ นำหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่

เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๓ ไปใชเปนแนวทางการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ จำนวน    

๗ หนวยงาน ดังนี ้

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเครือขายสถาบันวิชาการ HIA 

ภาคเหนือตอนบน ดำเนินการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีผลกระทบจากมลภาวะ

ทางน้ำ คลองแมขา จ.เชียงใหม  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือขายสถาบันวิชาการ HIA ภาคเหนือตอนลาง ดำเนินการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีผลกระทบจากเหมืองแร โรงโมหิน อ.เนินมะปราง            

จ.พิษณุโลก  

 คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาว ิทยาลัยบูรพา และเคร ือข ายสถาบันว ิชาการ HIA             

ภาคตะวันออก ดำเนินการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีการจัดการขยะในชุมชน

ภาคตะวันออก  

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเครือขายสถาบันวิชาการ HIA    

ภาคกลาง ดำเนินการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จากโครงการสราง "เตาปฏิกรณ

นิวเคลียร" อ.องคครักษ จ.นครนายก  

 คณะสาธารณส ุขศาสตร   มหาว ิทยาล ัยขอนแก น และเคร ือข  ายว ิชาการ HIA                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ การจัดการสิ่งปฏิกูล 

เพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี ในภาคอีสาน 



๔ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และเครือขายสถาบันวิชาการ 

HIA ภาคใต ดำเนินการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายภูเก็ต Sandbox  

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดนำหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพฯ ฉบับที่ ๓ ไปพิจารณาประกอบการจัดทำประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับใหม ซึ่งขณะนี้ไดผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการที ่เกี ่ยวของแลว และอยู ในขั ้นตอนการรอลงประกาศเผยแพรใน        

ราชกิจจานุเบกษา 

๒.  อยูระหวางการพัฒนาคูมือและแนวทางการทำ HIA จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี ้

 คู มือการประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามหลักเกณฑ HIA ฉบับที ่ ๓ : รวบรวมและ

ทบทวนเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว และอยูระหวางการเรียบเรียงขอมูล

เพ่ือจัดทำคููมือแนวทางการทำ HIA เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑฯ ฉบับที่ ๓  

 คูมือการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA Scoping) : อยูระหวาง

การรวบรวมขอมูลและปรับปรุงเนื้อหาใหเปนปจจุบัน 

 คูมือการกลั่นกรองความจำเปนในการทำ HIA (HIA Screening) : อยูระหวางการประสาน

ทีมวิชาการเพ่ือศึกษาขอมูลที่เก่ียวของและเรียบเรียงเนื้อหา  

๓. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายผานกระบวนการเรียนรูในรูปแบบออนไลนและการลงพื้นที่ศึกษา  

ดูงานในแตละภาค ระหวางเดือน ต.ค. ๒๕๖๔ - ม.ค. ๒๕๖๕ มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน 

โดยมุงเนนนักวิชาการที่เปนบุคลากรของสถาบันวิชาการ HIA ในแตละภาค เพื่อเตรียมการสำหรับ

ขยายผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละภาคตอไป 

ทั้งนี้ ศูนยวิชาการ HIA แตละภาคไดวางแผนท่ีจะดำเนินการในชวงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๕ 



๕ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๔ .  ร ะ บ บ ก า ร

คุ มครองสิทธิด าน

สุขภาพของบุคคล

ตามมาตรา ๑๒ ถูก

บ ู รณากา ร เ ข  า สู

ร ะ บ บ บ ร ิ ก า ร

ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ทั้ ง

ภาครัฐและเอกชน 

(กสส.) 

ส ถ า น บ ร ิ ก า ร

สาธารณส ุขในเขต

ส ุ ข ภ า พ ม ี ก า ร ใ ช

มาตรฐานแผนการ

ดูแลลวงหนาสำหรับ

ประเทศไทย หรือ

หนังสือแสดงเจตนาฯ 

( Living will)  เ พื่ อ

ส  ง เสร ิมส ิทธ ิ ด  าน

ส ุขภาพของผ ู ป  วย 

อย  างน อย  ๖ เขต

สุขภาพ 

๑ .  มี ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ      

กรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เร ื ่อง มาตรฐานการวาง

แผนการด ูแลล  ว งหน า

สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ 

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕) 

๒ .  มี ค ำ ส ั ่ ง แ ต  ง ตั้ ง

คณะกรรมการกำกับทิศ

การขับเคลื ่อนมาตรฐาน

กา ร ว า ง แผน กา ร ด ู แล

ลวงหนาสำหรับประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นอยกวาระดับ ๑) 

๑. มปีระกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานการวางแผนการดูแลลวงหนาสำหรับ

ประเทศไทย (Thai standards for advance care planning) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ 

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕) และจัดพิมพแนวทางการวางแผนการดูแลลวงหนา (Advance care plan) 

สำหรับประเทศไทย รวมทั้งสื่อสารเผยแพรสรางความรูความเขาใจใหบุคลากรดานสุขภาพใน

สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปใชเปนแนวทางกำหนดรายละเอียดในการดูแลผูปวย

ตามบริบทและอำนาจหนาที่ตอไป 

๒. อยูระหวางการสำรวจความตองการและความพรอมในการจัดเวทีการสื่อสารนโยบายและการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินการมาตรา ๑๒ ใน Service plan สาขา 

Palliative care ใน  ๖  เขตสุขภาพ เพ่ือสื่อสารนโยบายของผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข 

รวมทั้งถายทอดองคความรูและประสบการณเพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องการดูแลแบบ

ประคับประคอง และการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 

๑๒ แหง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แกบุคลากรดานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ๑๒ 

เขต ซึ่งขณะนี้มี ๒ เขตสุขภาพ ไดแก เขตสุขภาพที่ ๖ และ ๗ กำหนดแผนการจัดกิจกรรม

ในชวงเดือน พ.ค. และ มิ.ย. ๒๕๖๕   

๓. อยูระหวางดำเนินการ (๑) จัดทำกรอบการพัฒนารูปแบบ กลไกและระบบการสรางสุขภาวะใน

ระยะสุดทายของชีวิตและการตายดีในระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน (๒) พัฒนาหลักสูตร   

e-learning จำนวน ๒ หลักสูตร ไดแก Living will & Palliative care สำหรับบุคลากรดาน

สาธารณสุข และมาตรฐานการวางแผนการดูแลลวงหนาสำหรับประเทศไทย (Thai standards 

for advance care planning) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓) จัดทำกรอบแนวทางการประเมินผลคุณคา

ทางสังคมจากการขับเคลื่อนมาตรา ๑๒ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

นโยบายสาธารณะระดับชาติและพื้นท่ี (กลุมภารกิจ ๑ และ ๓)  



๖ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๕ . ม ี น โ ย บ า ย

ส า ธ า ร ณ ะ ใ น

ป ร ะ เ ด ็ น ท ี ่ เ ป น

ป ญหาสำค ัญด าน

ส ุ ขภ าพในภ า วะ

วิกฤตจากโควิด-๑๙ 

ขอ งปร ะ เ ทศ  ไ ม

น อยกว า ๕ เร ื ่อง 

(สสช./สย.) 

มีนโยบายสาธารณะ

ในประเด ็ นท ี ่ เ ป น

ป ญหาสำค ัญด  าน

สุขภาพ ไมนอยกวา 

๕ เรื่อง 

๑.มีขอเสนอเชิงนโยบาย

สาธารณะในประเด็นท่ีเปน

ปญหาสำคัญดานสุขภาพ 

จำนวน ๓ เรื่อง 

๒ .  มต ิ สม ัชชาส ุขภาพ

แหงชาติไดร ับการนำไป

กำหนดเปนแผน/นโยบาย 

และ/หรือยุทธศาสตรของ

องคกรระดับชาติ จำนวน 

๕ มต ิ
 

(นอยกวาระดับ ๑) 

๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีผลการ

ดำเนินงานโดยสรุปดังนี ้

 คจ.สช. ประกาศสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๔ รวมทั้งสิ้น ๗๙๐ กลุมเครือขาย 

ประกอบดวย กลุมเครือขายพื้นที่ กลุมเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน กลุม

เครือขายภาควิชาการ วิชาชีพ กลุมเครือขายภาครัฐ การเมือง และกลุมเครือขายเฉพาะ

ประเด็น  

 จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักการสำคัญและ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติที่พึงประสงค ที่กำหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ ณ หอประชุม

ใหญ บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมีฉันทมติตอระเบียบวาระ จำนวน 

๓ มติ ไดแก (๑) การสรางเสริมสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่ยั ่งยืนในภาวะวิกฤตโควิด-๑๙ (๒) 

การคุมครองการเขาถึงบริการสุขภาพของกลุมประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอยางเปน

ธรรม (๓) การจัดการสื่อสารอยางมีสวนรวมในวิกฤตสุขภาพ และมีการกลาวถอยแถลงรวม

ขับเคลื ่อนมติฯ ของหนวยงานหลักและสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๖๖ 

หนวยงาน/เครือขาย 

 มีผูเขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๔ รวมทั ้งสิ้น จำนวน ๒,๓๗๖ คน 

แบงเปน (๑) ผูเขารวม ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน ๓๗๓ คน (๒) ผู เขารวมประชุม

ออนไลน จำนวน ๒,๐๐๓ คน โดยมีผูรับชมกิจกรรมตั้งแตวันที่ ๑๗ พ.ย. - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

ผาน FB Live Streaming  มากกวา ๑๖๐,๐๐๐ คน 

 มีกลุมเครือขายที่เปนสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง เขารวม

จำนวน ๓๗๔ กลุมเครือขาย คิดเปนรอยละ ๔๗.๓๔ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (๗๙๐ 



๗ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

กลุมเครือขาย) และคนที่สมัครเขารวมตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง เขารวมกิจกรรมระหวาง

วันประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๔ จำนวน ๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๘๘ ของ

จำนวนผูสมัครทั้งหมด (๔๒๙ คน) 

 มีการประกาศประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั ้งที ่ ๑๕-๑๖ คือ 

“ความเปนธรรมดานสุขภาพ ความหวังและโอกาสอนาคตประเทศไทย” ตอสาธารณะ

รับทราบแลว และอยูระหวางการเตรียมการเปดรับขอเสนอจากภาคีเครือขายเพื่อพัฒนา

เปนรางระเบียบวาระฯ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือน เม.ย. ๒๕๖๕ เปนตนไป 

๒. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ 

๒.๑ มีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ไดรับการนำไปกำหนดเปนแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร

ขององคกรระดับชาต ิจำนวน ๕ มติ ไดแก 

 มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอท ี: (๑) 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค     

วาดวยการคุ มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชนในสื ่อออนไลนในอาเซียน และ        

รางแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาควาดวยการอนุวัติการปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิของเด็ก

ในบริบทของการโยกยายถิ่นฐาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย (พม.) เสนอ (๒) มีการเชื่อมประสานการทำงานกับหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด 

อาทิ สสจ. อบจ. วัฒนธรรมจังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

รอยเอ็ด สุพรรณบุรี และภูเก็ต ในการขับเคลื่อนกลุมมติการลดผลกระทบจากสื ่อตอ      

เด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 มติ ๙.๒ การจัดการและพฒันาที่อยูอาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ : (๑) สำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดนำขอเสนอจากมติฯ ไปปรับปรุง



๘ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

สาระรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)     

หมุดหมายที่ ๘ สงผลใหกลยุทธที่ ๑.๔ เรื่องแกปญหาของกลุมเปราะบางในเมือง มีการ

เพิ่มเติมประเด็น “ความมั่นคงในที่อยูอาศัย” (๒) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหธนาคาร

อาคารสงเคราะหสานตอ “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง 

ระยะที่ ๒)” ภายใตกรอบวงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ลานบาท โดยมุงเนนกลุมผูมีรายไดนอย      

ผู ที ่ เร ิ ่มตนทำงานสรางครอบครัว และผู ส ูงอายุ ไดมีที ่อยู อาศัยเปนของตนเอง (๓)          

กรมโยธาธิการและผังเม ืองจัดทำรางธรรมนูญวาด วยการผังเมืองตามบทบัญญัติ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๕ และอยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 มติ ๑๑.๑ การรวมสรางสรรคพื้นท่ีสาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน : (๑) สศช. ไดนำขอเสนอจากมติฯ ไปปรับปรุงสาระรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สงผลใหมติ ๑๑.๑ ไดรับการบรรจุเปน

เปาหมายรวมในหมุดหมายที่ ๘ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งมีประเด็นที่สอดคลอง

สำคัญ คือ กลยุทธที่ ๒.๔ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินในเมือง มีการ

เพิ่มเติมประเด็น “เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะของเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติ

ของประชาชนในเมือง” (๒) มีคูมือการถอดบทเรียน “กระบวนการออกแบบและพัฒนา

พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองระดับทองถิ่นอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ” 

ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑๑.๑ โดยสามารถใชแนวทาง (Guideline) ใหเทศบาล

หรือหนวยงานที่มีความสนใจการพัฒนาพื้นที่สาธารณะผานกระบวนการมีสวนรวมใชเปน

แนวทางการดําเนินงานได 



๙ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 มติ ๑๓.๑ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต : (๑) มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน

เจาภาพหลักในการสานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารประเทศไทย หนุนเศรษฐกิจฐานราก

สรางความมั่นคงทางอาหาร สูเวทีการประชุมสุดยอดผูนำวาดวยระบบอาหารโลก (Food 

Systems Summit ๒๐๒๑) เมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ (๒) สศช. ไดนำขอเสนอจากมติฯ ไป

ปรับปรุงสาระรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๑ โดยเพิ่มเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ในเปาหมายที่ ๒ และเพิ่มกล

ยุทธที่ ๑๐ พัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร โดยมี     

กลยุทธยอย ๒ ขอ คือ ๑๐.๑ สงเสริมใหชุมชนสามารถเขาถึงความมั ่นคงอาหารท้ัง       

ดานปริมาณและโภชนาการครบถวน รวมถึงระบบสำรองอาหารใหมีรูปแบบที่หลากหลาย 

และ ๑๐.๒ เตรียมการบริหารจัดการการกระจายสินคาเกษตรและอาหารในภาวะวิกฤต   

 มติ ๑๔.๑ การสรางเสริมสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่ยั ่งยืนในวิกฤตโควิด-๑๙ : กรมอนามัย   

มีการปรับแก พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี ่ยวกับมูลฝอยติดเชื ้อ ดังนี้ (๑) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหลงกำเนิดมูลฝอยติด

เชื้ออื่นที่ถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพภายหลังการกำจัดมูลฝอยติด

เชื ้อ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง มาตรการควบคุมกำกับ          

การขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔) ประกาศ

กรมอนามัย เรื่อง แบบบันทึกขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕) คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG (การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio - 

Circular - Green Economy : BCG Model)) (โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน) และ 



๑๐ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

(ร าง) แผนปฏิบ ัต ิการฯ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ตามที ่กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ  

๒.๒ มีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่อยูระหวางการขับเคลื่อนรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อใหเกิดการ

นำไปกำหนดเปนแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตรขององคกรระดับชาต ิจำนวน ๑๑ มติ ไดแก 

 มติ ๓.๓ การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก : (๑) อยูระหวาง

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พัฒนามาตรการทางกฎหมายที ่เกี ่ยวกับการควบคุม

การตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสำหรับเด็ก (๒) มีแนวทางการขับเคลื่อน 

รางแผนขับเคลื่อนบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับ

ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐   

 มติ ๔.๑ ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ : มีแนวทาง

การดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ดังนี้ (๑) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการ

พัฒนา อสม. นักวิทย ใหเปนเครือขายเฝาระวัง (๒) กรมอนามัยดำเนินการผลักดันให

ก ิจการร ับซ ื ้อน ้ำม ันทอดซ้ำเป นก ิจการท ี ่ เป นอ ันตรายต อส ุขภาพ ตาม พ.ร.บ .                  

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั ้งสรางความรู  สรางการตื ่นตัวใหแกร านอาหาร           

(๓) สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ

ฐานขอมูลน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสะทอนสถานการณปญหาน้ำมันทอดซ้ำระดับประเทศ (๔)   

ทำวิจัยเพ่ิมเติมประเด็นการใชประโยชนน้ำมันทอดซ้ำนอกจากไบโอดีเซล 

 มติ ๕.๗ พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ : มีการทบทวนสาระตามธรรมนูญสุขภาพ

พระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ ขอ ๓๗ “...พึงจัดกระบวนการแบบมีสวนรวม

เพื่อติดตามผลและทบทวนธรรมนูญอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ พึงจัดใหมีการทบทวนธรรมนูญ



๑๑ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ฉบับนี้ อยางนอยทุก ๕ ป” และอยูระหวางการหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

พระสงฆ ฉบับที่ ๒ 

 มติ ๖.๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน : มูลนิธิสรางเสริมวิถีบริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพ (มอส.) จัดทำคูมือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

สำหรับสถานศึกษานำรอง เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการ

อาหารกลางวัน 

 มติ ๑๐.๑ การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น : (๑) มีแนวทาง

การขับเคลื่อนแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกายฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ดังนี ้ (๑.๑) ขยายผล       

การอบรมหลักสูตรองคความรู การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC online ผาน

ระบบ E-Learning) (๑.๒) จัดทำ MOU ๔ หนวยงาน เพื่อสรางอาสาสมัครการกีฬาและ

ผูนำการออกกำลังกาย (อสก.) ระดับหมูบาน (๑.๓) ทบทวนหลักสูตรฯ ใหสอดคลองกับ

สถานการณการแพร ระบาดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (๒) ม ีคำสั่ ง

คณะกรรมการบร ิหารการส ง เสร ิมก ิจกรรมทางกายที่  ๑/๒๕๖๕ เร ื ่ องแต งตั้ ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. 

๒๕๖๕ 

 มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพื้นท่ีเลนสรางเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา : 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำ

รางกฎกระทรวง กำหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องเลนสนามสาธารณะตองเปนไป

ตามมาตรฐาน จำนวน ๔ ฉบับ ไดแก (๑) รางกฎกระทรวงกำหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เครื่องเลนสนามสาธารณะ ชิงชา ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... (๒) รางกฎกระทรวง



๑๒ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

กำหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องเลนสนามสาธารณะ กระดานลื่น ตองเปนไปตาม

มาตรฐาน พ.ศ. .... (๓) รางกฎกระทรวงกำหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องเลนสนาม

สาธารณะ มาหมุน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... (๔) รางกฎกระทรวงกำหนดให

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องเลนสนามสาธารณะ อุปกรณโยก ตองเปนไปตามมาตรฐาน 

พ.ศ. ....  และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไป 

 มติ ๑๒.๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหง ชาติ มาตรการทำใหสังคมไทย ไรแรใยหิน : 

(๑) อยูระหวางกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เสนอรางกฎกระทรวง

กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑที่ใชในการกอสรางอาคารประเภท

ควบคุม พ.ศ.... ตอคณะรัฐมนตรี และจัดทำคูมือการรื้อถอนอาคาร ประกอบกฎกระทรวง

ภายใต พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒) อยูระหวางกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประเมินอันตราย บังคับให

นายจางที ่มีสภาพแวดลอมในการทำงานไมปลอดภัย ตองดำเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่ง

ประเด็นแรใยหินจะเขาขายการบังคับใชตามกฎหมายฉบับนี ้ (๓) กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทำขอแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับการ

จัดการขยะกอสราง รื้อถอน และซอมแซมอาคารที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ และได    

แจ งเว ียนใหหนวยงานที ่ เก ี ่ยวข องในการรื ้อถอนอาคารสิ ่งก อสร างที ่ม ีแร ใยหิน                

เปนสวนประกอบรับทราบ 

 มติ ๑๒.๒ วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะทางเพศ : (๑) อยูระหวางสมาคมฟาสีรุง                   

แหงประเทศไทย รวมกับ ๑๐ ภาคีเครือขาย ผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอบุคคล พ.ศ....(ภาคประชาชน) โดยมีการยื ่นรางกฎหมายตอประธานรัฐสภา      

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ (๒) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เห็นชอบที่กระทรวง



๑๓ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย (พม.) จัดทำหลักการรางคู มือการจัดทำ

งบประมาณท ี ่ ค ำน ึ งถ ึ งม ิ ต ิ เพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting – GRB :               

A Practical Handbook) และใหประสานแจงใหหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอ่ืน         

ที ่เกี ่ยวของนำคู มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ พรอมแบบรายการ

ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศสภาวะไปใชเปนแนวทางในการจัดทำ

งบประมาณ รวมทั้งเผยแพรคูมือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศสภาวะใหเปน      

ที่รับรูทั่วไป (๓) สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมบุคคลขามเพศแหงประเทศ

ไทย และมูลนิธิเครือขายเพื ่อนกระเทยเพื ่อสิทธิมนุษยชน จัดทำรางกฎหมายรับรอง        

อัตลักษณทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศ โดยจะจัด

เวทีรับฟงความคิดเห็นตอไป (๔) ประชุมหารือรวมกับมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาต ิเรื่องการ

พัฒนาโครงการขับเคลื่อนมติเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว ในป ๒๕๖๕ ภายใต

เปาหมายการขับเคลื่อน ๓ ป ทั้งนี้ ในป ๒๕๖๕ จะเนนเรื่องการประกาศพรรคการเมือง    

ที่รับรองความเสมอภาคและความเปนธรรมในการกำกับ ติดตามตามมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนยประสานงานความเสมอภาค      

หญิง ชาย (Gender Focal Point : GFP)  

 มติ ๑๒.๔ การจัดการเชิงระบบสูประเทศใชยาอยางสมเหตุผลโดยชุมชนเปนศูนยกลาง : 

(๑) มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน

ภายใตคณะอนุกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลใขยาอยางสมเหตุผล โดย อย. ได

กำหนดเรื่องดังกลาวเปนนโยบายในการขับเคลื่อนงาน ป ๒๕๖๕ ในโครงการสงเสริมการใช

ยาอยางสมเหตุผล (RDU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพใหมีการใชยาอยางสม

เหตุผลในระดับจังหวัดและอำเภอ (๒) จัดการประชุมปรึกษาหารือรวมกับพื้นที่เขตสุขภาพ



๑๔ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ประชาชนเพื่อสุขภาพ เขต ๑๐ อย. และผูเกี่ยวของ สงผลใหมีแนวทางการขับเคลื่อนงาน  

ที่เชื่อมโยงกลไกระดับชาติ และระดับจังหวัด เพื่อนำรองและประกาศเปนนโยบายระดับ

จังหวัด ในการเปนจังหวัดใชยาอยางสมเหตุผล  

 มติ ๑๓.๒ การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีสวนรวมกรณีโรคระบาดใหญ : (๑) 

ครม. มีมติอนุมัติหลักการราง พ.ร.บ. โรคติดตอ (ฉบับที่...) พ.ศ. …. เปนการแกไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและสงตอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขอสังเกตเพิ่มเติม (๒) อยูระหวางการรับฟงความเห็นตอรางนโยบายและแผนยุทธศาสตร

ความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ท่ีจัดทำโดยสถาบันวัคซนีแหงชาติ (๓) 

มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที ่ ๑๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื ่องแตงตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการแผนดานการสรางระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทย

และสาธารณสุข 

 มติ ๑๔.๓ การจัดการการสื่อสารอยางมีสวนรวมในวิกฤตสุขภาพ : อยูระหวางการจัดตั้ง

ศูนยอำนวยการสื ่อสารในวิกฤตสุขภาพที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ ่ง สช. กำลังยกราง

โครงสราง/รางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ โดยกำหนดบทบาทหนาที่และองคประกอบใน

คณะกรรมการท่ีครบถวนจากทุกภาคสวน และประสานหารือกับสำนักนายกรัฐมนตรี และ

หนวยงานที่เก่ียวของตอไป  

๓. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานภายใตกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุมเปาหมายหรือประเด็น

เฉพาะ จำนวน ๒ กลไก ไดแก (๑) คณะกรรมการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ (๒) 

คณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพชองปากสำหรับประเทศไทย 



๑๕ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๔. อยูระหวางการจัดทำโครงการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น วาดวยการขับเคลื่อนระบบรองรับสังคม

สูงวัยอยางบูรณาการ ครั้งท่ี ๒ 

๖. ม ีนโยบายหรือ

แผนสนับสนุนการ

ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ด  า น

ส ุ ข ภ า พ ท ี ่ เ ป น

ป ร ะ เ ด ็ น ป  ญ ห า

สำคัญของพื้นที่และ

สอดคลองกับวิกฤต

โควิด-๑๙ ไมน อย

ก ว  า  ๑ ๓  เ ร ื ่ อ ง 

(สนพ.) 

มีนโยบายหรือแผน

จากการขับเคล ื ่อน

งานของ กขป.  ไม

นอยกวา ๑๓ เรื่อง 

๑. ประเด็นรวมของ กขป. 

ที ่จะขับเคลื ่อนเพื ่อแกไข

ปญหาใน ๑๓ เขตพื ้นที่  

จำนวน ๕๒ ประเด็น 

๒. ม ีนโยบายหร ือแผน

สนับสนุนการขับเคล ื ่อน 

ดานสุขภาพที่เปนประเด็น

ปญหาสำคัญของพื้นที่และ

สอดคลองกับวิกฤตโควิด-

๑๙ จากการขับเคลื่อนงาน

ของ กขป. จำนวน ๓ เรื่อง 

ในเขตพ้ืนที่ ๓, ๙, ๑๐ 
 

(นอยกวาระดับ ๑) 

๑. มีประเด็นรวมของ กขป. ท่ีจะขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาใน ๑๓ เขตพ้ืนที่ จำนวน ๕๒ ประเด็น 

ดังนี ้

๑.๑ เขตพ้ืนที่ ๑ จำนวน ๒ ประเด็น  

 สุขภาวะพระสงฆและผูสูงอาย ุ

 การแกปญหาหมอกควันและฝุนควัน 

๑.๒ เขตพ้ืนที่ ๒ จำนวน ๓ ประเด็น  

 ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารบนฐานทรัพยากร 

 สุขภาวะของทุกกลุมวัย 

 ภัยคุกคามทางสุขภาพ 

๑.๓ เขตพ้ืนที่ ๓ จำนวน ๓ ประเด็น  

 เกษตรสุขภาวะ: สุขแทที่บานเกิด  

 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง 

 เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง   

๑.๔ เขตพ้ืนที่ ๔ จำนวน ๔ ประเด็น  

 ผูสูงอายุ ผูพิการ และกลุมเปราะบาง 

 อาหารและยาปลอดภัย 

 การแกไขอุบัติเหตุทางถนน 

 สิ่งแวดลอม (ปาไม/ขยะ/ฝุน) 



๑๖ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๑.๕ เขตพ้ืนที่ ๕ จำนวน ๒ ประเด็น  

 การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

 เกษตรกรรมยั่งยืน (อาหาร, สิ่งแวดลอมปลอดภัยและเอ้ือตอการมีสุขภาพดี) 

๑.๖ เขตพ้ืนที่ ๖ จำนวน ๖ ประเด็น  

 ความมั่นคงทางอาหาร 

 บาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 

 สิ่งแวดลอม 

 เด็กและเยาวชน 

 สุขภาวะ (แรงงาน  ผูพิการ ผูสูงอายุ) 

 โควิด-๑๙ 

๑.๗ เขตพ้ืนที่ ๗ จำนวน ๖ ประเด็น  

 การพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอาย ุ

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 

 ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ 

 สุขภาวะเด็กและเยาวชนและครอบครัว 

 การพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ  

 พยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ำด ี

๑.๘ เขตพ้ืนที่ ๘ จำนวน ๗ ประเด็น  

 ความมั่นคงดานอาหาร/อาหารปลอดภัย 



๑๗ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

 ขยะและขยะติดเชื้อ 

 ผูสูงอาย ุ

 สุขภาวะพระสงฆ 

 บริหารจัดการ COVID-19 

 สุขภาวะเด็กและเยาวชน 

๑.๙ เขตพ้ืนที่ ๙ จำนวน ๔ ประเด็น  

 พัฒนาระบบปฐมภูมิภาคประชาชน  

 สานพลังสูภัยโควิด-๑๙  

 พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ  

 การเขาถึงบริการสุขภาพในรานยา  

๑.๑๐ เขตพ้ืนที่ ๑๐ จำนวน ๓ ประเด็น  

 ความมั่นคงทางอาหารภาวะวิกฤต  

 การจัดการขยะติดเชื้อ  

 โควิด-๑๙ 

๑.๑๑ เขตพ้ืนที่ ๑๑ จำนวน ๓ ประเด็น 

 กลุมวัย 

 การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

 โรคอุบัติใหม วิกฤติโควิด-๑๙ 



๑๘ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๑.๑๒ เขตพ้ืนที่ ๑๒ จำนวน ๕ ประเด็น  

 การรับมือโควิด-๑๙  

 ลดปจจัยเสี่ยงบุหรี่/เหลา/ยาเสพติด  

 การดูแลสุขภาพตามกลุมวัย (แมและเด็ก)  

 สุขภาวะกลุมเปราะบาง (กลุมชาติพันธุ/ผูสูงอายุ/คนพิการ)  

 เกษตรสุขภาพ  

๑.๑๓ เขตพ้ืนที่ ๑๓ จำนวน ๔ ประเด็น  

 การปองกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน 

 การสรางเสริมสุขภาพและควบคุมกลุมโรคไมติดตอ 

 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ

 การพัฒนาขอมูลและสารสนเทศระบบสุขภาพ เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    

๒. มีการขับเคลื่อนงานดานสุขภาพที่เปนประเด็นปญหาสำคัญของพื้นที่และสอดคลองกับวิกฤต    

โควิด-๑๙ จำนวน ๑๕ ประเด็น ในเขตพ้ืนที่ ๓, ๔, ๖, ๗, ๙, ๑๐ ดังนี ้

๒.๑ เขตพ้ืนที่ ๓ จำนวน ๑ ประเด็น 

 มีการขับเคลื ่อนประเด็นเกษตรสุขภาวะผานโครงการนวัตกรรมการเกษตรสูเกษตรสุข

ภาวะจังหวัดนครสวรรค โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

๒.๒ เขตพ้ืนที่ ๔ จำนวน ๒ ประเด็น 

 มีบ ันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เร ื ่องการแกไขอุบ ัต ิเหตุทางถนน ระหวาง              

๖ หนวยงาน ไดแก พชอ.แกงคอย, พชอ.วังมวง, หนวยจัดการ สสส.สระบุรี, ประธาน



๑๙ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

คณะทำงานดานสิ ่งแวดลอม กขป.เขตพื ้นที ่ ๔, และสำนักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ       

ทางถนน (สคอ) เพื ่อเสริมสรางความรวมมือและขับเคลื ่อนความปลอดภัยทางถนน             

สายทองเที่ยวในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมศุภาลัยรีสอรท แอนด สปา   

ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี  

 มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื ่อขับเคลื ่อนและเสริมสรางความรวมมือใน

ประเด็นการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ขยะ) ระหวาง ๖ หนวยงาน ไดแก พชอ.วิหารแดง, 

พชอ.หนองแค, ประธานคณะทำงานดานสิ่งแวดลอม กขป.เขตพื ้นที่ ๔, สมาคมสราง      

สุขภาวะและสิ ่งแวดลอมเพื ่อชุมชน, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสถาบัน      

การจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลฯ (TIPMSE) และบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จำกัด 

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุร ี

๒.๓ เขตพ้ืนที่ ๖ จำนวน ๖ ประเด็น 

 มีบันทึกความรวมมือ (MOU) เพ่ือขับเคลื่อนวาระสุขภาวะ กขป. เขตพ้ืนท่ี ๖ ประกอบดวย 

(๑) ความมั่นคงทางอาหาร (๒) บาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร (๓) สิ่งแวดลอม (๔) 

เด็กและเยาวชน (๕) สุขภาวะ (แรงงาน  ผูพิการ ผูสูงอายุ) (๖) โควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๐ 

พ.ย. ๒๕๖๔ รวมทั้ง กขป.เขต ๖ ไดดำเนินการเชื่อมประสานภาคีในจังหวัด และจัดตั้ง

กลไกอนุกรรมการ กขป. จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรวมกับสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด และขยายความรวมมือใหครอบคลุม ๘ จังหวัดในเขตพ้ืนที ่๖  

๒.๔ เขตพ้ืนที่ ๗ จำนวน ๑ ประเด็น 

 มีบันทึกความรวมมือทางวิชาการในการขับเคลื ่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ        

สู การปฏิบัติ ระหวาง กขป. เขตพื ้นที่ ๗, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        

วิทยาเขตขอนแกน, เครือขายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื ่อการพัฒนา, เครือขายสงฆ



๒๐ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

นักพัฒนา หนตะวันออก, สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ ่น, สถาบันสุเมโธ, 

สปสช. เขตพื้นที่ ๗ ขอนแกน, ศูนยอนามัยที่ ๗ ขอนแกน เม่ือวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๒.๕ เขตพ้ืนที่ ๙ จำนวน ๔ ประเด็น 

 มีขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิกลุมประชากรเฉพาะ เรื่อง ผูสูงอายุ

ติดเตียงและพระสงฆในภาวะวิกฤตโควิด-๑๙ อยางเปนธรรม ของ กขป. เขตพ้ืนที่ ๙ 

 กขป. เขตพ้ืนที่ ๙ รวมกับ สปสช. เขตพ้ืนที่ ๙ และเขตสุขภาพที่ ๙ “Kick off ๓ ภาคี รวม

สรางสุขภาพดีชาวนครชัยบุรินทร” เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโรงแรม

เคนซิงตัน เขาใหญ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา สงผลใหมีการขับเคลื่อนประเด็น 

(๑) การเขาถึงบริการกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)  (๒) การเขาถึงบริการงานอนามัยแม

และเด็ก (๓) การเขาถึงบริการกลุมกอนวัยเกษียณและผูสูงอายุ และ (๔) การยกระดับ

ระบบหลักประกันสุขภาพ ผานแผนงานสุขภาพรวมกับภาคีสุขภาพในเขตพ้ืนที่ ๙ 

๒.๖ เขตพ้ืนที่ ๑๐ จำนวน ๑ ประเด็น 

 มีแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลสูโควิด-๑๙ ระหวาง สสจ., สมัชชาจังหวัด, พชอ., 

พชต., และ กขป. โดยดำเนินการ (๑) จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือขายในการขับเคลื่อน

ธรรมนูญตำบลสูโควิด-๑๙ ทั้ง ๕ จังหวัด (๒) ทบทวนธรรมนูญตำบลเพื่อเติมมาตรการ

ชุมชนโควิด-๑๙ จ. อุบลราชานี ใน ๓ อำเภอ ไดแก อ.น้ำยืน อ.โขงเจียม อ.สำโรง          

(๓) ขยายผลพื้นที่ตนแบบมาตรการชุมชนสูภัยโควิด-๑๙ ทั้ง ๕ จังหวัด  

 มี (ราง) ขอเสนอเพื่อการบูรณาการงานระหวางภาคีเครือขาย กขป./สปสช./สสส./สช./

สธ./อปท. ในการขับเคลื่อนประเด็นโควิด-๑๙ โดยใชสมัชชาจังหวัดภายใตสถานการณ    

โควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔ ณ สปสช. เขตพ้ืนที่ ๑๐ จ.อุบลราชธาน ี



๒๑ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 มีบันทึกขอตกลงความรวมมือการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาวะของประชาชน         

เขตพื้นที่ ๑๐ ระหวาง สช.,  สสส., สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐, สปสช. เขตพื้นที่ ๑๐ 

อุบลราชธานี, ศูนยอนามัยที ่ ๑๐ อุบลราชธานี, ศูนยสุขภาพจิตที ่ ๑๐ อุบลราชธานี, 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี, คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน เขตพื้นที่ ๑๐, คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๐, 

สสจ. อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร ลงวันที ่ ๓๑ พ.ย. 

๒๕๖๔ 

๓. มีนโยบายหรือแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนดานสุขภาพท่ีเปนประเด็นปญหาสำคัญของพ้ืนท่ีและ

สอดคลองกับวิกฤตโควิด-๑๙ จากการขับเคลื่อนงานของ กขป. จำนวน ๓ เรื่อง ในเขตพื้นที่ ๓, ๙, 

๑๐ ไดแก โครงการนวัตกรรมการเกษตรสูเกษตรสุขภาวะจังหวัดนครสวรรค (เขตพื้นที่ ๓), แผนงาน

สุขภาพ (เขตพื้นที่ ๙), และแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลสูโควิด-๑๙ (เขตพื้นที่ ๑๐) 

๗. จังหวัดมีนโยบาย

ส า ธ า ร ณ ะ ด  า น

ส ุขภาพหร ือแผน

ยุทธศาสตร จำนวน

สะสมไมน อยกวา 

๓๐ จังหวัด (สนพ.) 

จ ั งหว ัดม ี น โยบาย

ส า ธ า ร ณ ะ ด  า น

ส ุ ขภ าพห ร ื อ แผ น

ยุทธศาสตร ไมนอย

กวา ๓๐ จังหวัด 

๑. มีขอเสนอเชิงนโยบาย

จากการหนุนเสร ิมการ    

จัดสมัชชาจังหวัด จำนวน 

๑๑ เรื่อง  

๒. มีนโยบายสาธารณะ

จากการข ับเคล ื ่อนมติ

สมัชชาจังหวัด โดยมีการ

น ำ ไ ป บ ร ร จ ุ เ ป น

ย ุทธศาสตร  /วาระของ

จ ังหว ัด หร ือแผนงาน/

๑. สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม จำนวน ๖๔ จังหวัด รวม ๑๑๒ ประเด็น  

ดังนี้  

๑.๑ เขต ๑ จำนวน ๗ จังหวัด ๑๑ ประเด็น 

 เชียงใหม : อากาศสะอาด, รองรับสังคมสูงวัยและรัฐสวัสดิการ, วิกฤตสถานการณโควิดใน

กลุมเปราะบาง 

 ลำพูน : ความมั ่นคงทางดานอาหาร:เกษตรกรรมยั ่งย ืนบนฐานนิเวศว ัฒนธรรม,         

“พลังพลเมืองตื่นรู... สูวิกฤตสุขภาพ” 

 ลำปาง : ชุมชนเปนฐานบริหารจัดการศูนยพักคอยรองรับกลุมเสี่ยงชุมชน (CI) 

 แมฮองสอน : ความมั่นคงดานอาหารในภาวะวิกฤตสุขภาพ (โควิด-๑๙) 

 พะเยา : สุขภาวะสูงวัย, การจัดการฝุนควันและคุณภาพอากาศ   



๒๒ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

โครงการของหนวยงานใน

พื้นที่ จำนวน ๑๖ จังหวัด 

รวม ๒๖ เรื่อง 

๓ .  ม ี ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น

ประเด ็นระด ับจ ั งหวัด 

จำนวน ๑๒ จังหวัด  
 

(มากกวาระดับ ๑) 

 

 

 แพร : การจัดการฝุนควันไฟปา 

 นาน : การควบคุมและปองกันโรคโควิด-๑๙ ในพ้ืนที่จังหวัดนาน 

๑.๒ เขต ๒ จำนวน ๓ จังหวัด ๕ ประเด็น 

 ตาก : พลังพลเมืองตาก ตื ่นรู ชวยชาติฟ นฟูภัยโควิด-๑๙, เกษตรสุขภาพและอาหาร

ปลอดภัย 

 เพชรบูรณ : ความมั ่นคงดานอาหารในสถานการณวิกฤต, พลังพลเมืองเพชรบูรณตื่นรู    

ชวยชาติฟนฟูภัยโควิด-๑๙ 

 สุโขทัย : สุขภาวะพระสงฆ 

๑.๓ เขต ๓ จำนวน ๔ จังหวัด ๗ ประเด็น  

 พิจิตร : การสรางสังคมเพ่ือรองรับการเปนสังคมสูงอายุแบบเต็มรูปแบบ, เกษตรสุขภาพด,ี      

สุขภาวะพระสงฆ 

 นครสวรรค : ชุมชนเขมแข็ง : เกษตรสุขภาวะ, สุขภาวะผูสูงอาย ุ

 ชัยนาท : การมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสูภัยโควิด-๑๙ 

 กำแพงเพชร : ความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรทฤษฎีใหม โคกหนองนา 

๑.๔ เขต ๔ จำนวน ๗ จังหวัด ๘ ประเด็น  

 ปทุมธานี : การรองรับสังคมสูงวัยในสถานการณโควิด-๑๙ 

 ลพบุรี : การรองรับสังคมสูงวัยในสถานการณโควิด-๑๙, การจัดการขยะชุมชนแบบมี    

สวนรวมอยางยั่งยืน 

 นครนายก : ความมั่นคงทางอาหารภายใตสถานการณโควิด-๑๙ 

 นนทบุร ี: การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน (ขยะ) 



๒๓ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 พระนครศรีอยุธยา : การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทุงรับน้ำเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 สระบุรี : การเสริมสรางความปลอดภยับนถนนในชุมชน 

 สิงหบุรี : การรับมือภัยพิบัติและการจัดการสุขภาพ 

๑.๕ เขต ๕ จำนวน ๗ จังหวัด ๑๔ ประเด็น  

 เพชรบุรี : ความมั่นคงอาหาร อาหารปลอดภัย ยกระดับสูการผลิตอาหารเกษตรอินทรีย 

มาตรฐาน PGS, การเขาถึงระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติโควิด-๑๙ 

 กาญจนบุรี : รองรับสังคมสูงวัย 

 นครปฐม : ผูไดรับผลกระทบจากโควิด-๑๙, ผูสูงอาย,ุ อาหารปลอดภัย, ภัยพิบัต ิ

 ราชบุรี : สังคมสูงวัย, เกษตรกรรมยั่งยืนสูความมั่นคงทางอาหาร 

 สมุทรสงคราม : ยกระดับความมั่นคงทางอาหาร (ผักปลอดภัย) 

 สมุทรสาคร : การสรางภูมิคุมกันโรคโควิด-๑๙ และการดูแลกลุมเปราะบาง, สรางจิตสำนึก

และการมีสวนรวมในการกำจัดน้ำเสียและขยะมูลฝอย, การสรางจิตสำนึกและการมี     

สวนรวมในการปองกันอันตรายจากสารเคมีในอาหาร 

 ประจวบคีรีขันธ : ความมั่นคงทางอาหาร 

๑.๖ เขต ๖ จำนวน ๗ จังหวัด ๑๐ ประเด็น  

 ฉะเชิงเทรา : อาหารปลอดภัย, สมุนไพรพ้ืนบานในชุมชน  

 ระยอง : อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย    

 ตราด : ความมั่นคงทางอาหารและยา 

 สมุทรปราการ : ความมั่นคงทางอาหาร : อยูดี กินดี (สุขภาวะดี) ที่พอเพียงและปนสุข 



๒๔ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 สระแกว : สุขภาวะเกษตรกร 

 ปราจีนบุรี : ธรรมนูญอาหารและสมุนไพรดวยเกษตรอินทรีย, จัดการขยะในชุมชน,        

ขุดคนหาคนพิการและผูสูงอายุออกสูสังคม 

 จันทบุรี : ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต 

๑.๗ เขต ๗ จำนวน ๓ จังหวัด ๔ ประเด็น 

 ขอนแกน : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ     

โควิด-๑๙, การสรางความมั่นคงทางอาหารที่มีการเชื่อมโยงกับภาคีตางๆ 

 กาฬสินธุ : ภาวะทุพโภขนาการในเด็กวัยเรียน 

 รอยเอ็ด : อาหารปลอดภัย 

๑.๘ เขต ๘ จำนวน ๕ จังหวัด ๗ ประเด็น 

 หนองบัวลำภู : การเชื่อมประสานการทำงานเพื่อรับมือ COVID-๑๙, การฟนฟูผูที่ไดรับ

ผลกระทบจาก COVID-๑๙ โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง และผูที่กลับเขามาในพ้ืนที่ แลวไมมี

งานทำ/ไมมีรายได, การสรางพื ้นที ่ความมั่นคงทางอาหาร โดยเชื่อมโยงกับแหลงผลิต

เกษตรอินทรียในชุมชน 

 อุดรธานี : พลังพลเมืองตื่นรู ชวยชาติสูภัยโควิด-๑๙” ในระดับจังหวัด 

 หนองคาย : การพัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกแกพระสงฆในพื้นที่สาธารณะผานเครือขาย

สังคมละชุมชน 

 บึงกาฬ : ธรรมนูญสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว พ้ืนที่ถ้ำนาคา แบบ New Normal 

 เลย : มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย (Loei Safty Food : LSF) 

๑.๙ เขต ๙ จำนวน ๔ จังหวัด ๖ ประเด็น 



๒๕ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 นครราชสีมา : สานพลังจิตอาสาสูภัยโควิดจังหวัดนครราชสีมา 

 สุรินทร : ชุมชนทองถ่ินกับการสรางระบบปฐมภูมิในการจัดการสถานการณโควิด-๑๙ และ

โรคอุบัติใหม, ความมั่นคงดานอาหาร:การผลิตและการจายอาหารท่ีเปนธรรม 

 ชัยภูมิ : ธรรมนูญสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ, คนชัยภูมิสุขภาวะดีวิถีชีวิตใหม 

 บุรีรัมย : หมูบานปลอดโควิด-๑๙ 

๑.๑๐ เขต ๑๐ จำนวน ๕ จงัหวัด ๑๒ ประเด็น 

 อุบลราชธานี : อุบลราชธานีจัดการตนเองสู สังคมสุขภาวะ, การสรางวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางถนน, การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, เกษตรอินทรียและระบบอาหาร

ปลอดภัย 

 ศรีสะเกษ : ธรรมนูญตำบลสูภัยโควิด-๑๙ (ขาขึ้นและขาเคลื่อน), การจัดการขยะติดเชื้อใน

ภาวะวิกฤติ (ขาขึ้นและขาเคลื่อน) 

 อำนาจเจริญ : การฟนฟูคุณภาพชีวิต คนเมืองธรรมเกษตร ภายใตสถานการณโควิด-๑๙, 

ยกระดับความมั่นคงทางอาหารเมืองธรรมเกษตร สูความยั่งยืน 

 ยโสธร : การขับเคลื่อนงานเพื่อการแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ ในระดับอำเภอ, ระบบการสำรองอาหารในสภาวะวิกฤตระดับชุมชน, การพัฒนา

อาชีพที่ใชชุมชนเปนฐานรองรับ “คนกลับบาน” จากปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 มุกดาหาร : การรับมือและฟนฟูสถานการณโควิดจังหวัดมุกดาหารผานเครื่องมือธรรมนูญ

ระดับอำเภอ ตำบล 

๑.๑๑ เขต ๑๑ จำนวน ๗ จังหวัด ๑๓ ประเด็น  



๒๖ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 พังงา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล, ความมั ่นคงทางอาหาร: อาหารปลอดภัยใน

สถานการณโควิด-๑๙ 

 สุราษฎรธานี : ความมั ่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ, การสรางพื ้นที ่ปลอดภัยจาก           

โควิด-๑๙ 

 กระบี่ : ความมั่นคงทางอาหาร, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, พฤฒิพลังผูสูงอาย,ุ มหัศจรรย 

๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต 

 นครศรีธรรมราช : ความมั่นคงทางอาหาร 

 ภูเก็ต : สังคมสุขภาวะในสถานการณโรคอุบัตใิหม 

 ระนอง : ปจจัยเสี่ยง (เหลา บุหรี่ ยาเสพติด ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ) ที่มีผลตอการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 ชุมพร : เกษตรเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร, ลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 

๑.๑๒ เขต ๑๒ จำนวน ๕ จังหวัด ๑๕ ประเด็น 

 สงขลา : โควิด-๑๙, เกษตรปลอดภัย, กลุมเปราะบาง    

 ตรัง : ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโควิด “ขาว”, การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

ตรัง, การจัดการขยะทะเลและชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน, การเตรียมรองรับสังคม

สูงวัย, การบริหารจัดการแกปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระดับพืน้ที่  

 สตูล : เตรียมรองรับสังคมสูงวัยสตูล “สุขภาวะดี”(กาย ใจ จิต สังคม), ความมั ่นคง       

ทางอาหารกับภาวะวิกฤติโควิด-๑๙  

 พัทลุง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน  



๒๗ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 ยะลา : ความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย, เศรษฐกิจฐานราก : 

การสรางรายไดใหกับเกษตรกรผู เลี ้ยงโค, การชวยเหลือกลุมเปราะบางในสังคม, ศูนย    

ตอบโตเหตุการณและภัยสุขภาพชุมชน   

๒. มีขอเสนอเชิงนโยบายจากการหนุนเสริมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด จำนวน ๑๑ เรื่อง ดังนี ้

๒.๑ เขต ๑ จำนวน ๒ เรื่อง 

 ประเด็นการสรางอากาศสะอาดลดฝุนควัน  เรื่อง นโยบายการจัดการไฟปาและฝุนควัน

อยางยั่งยืน (สมัชชาจังหวัดพะเยา วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕) 

 รางแผนแกปญหาไฟปาหมอกควัน ป ๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยชมรมอากาศดีที่เมืองแพร 

เครือขายองคกรชุมชน และสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร (ประเด็นการแกไขปญหาไฟปาและ

หมอกควัน จังหวัดแพร) 

๒.๒ เขต ๔ จำนวน ๑ เรื่อง  

 ประเด็น “การสรางความมั ่นคงและความปลอดภัยดานอาหารในภาวะวิกฤติ” เรื ่อง       

การสงเสริมการปลูกผักเกษตรอินทรีย และการกินผักหลังบาน (สมัชชาจังหวัดลพบุรี วันท่ี 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔)   

๒.๓ เขต ๕ จำนวน ๓ เรื่อง 

 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่อง การสนับสนุนการปลูกผักพื้นบาน (ทองถ่ิน) สูอาหาร

ปลอดภัย (สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔) 

 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่อง การสรางเสริมการปลูกผักพื้นบาน (ทองถ่ิน) เพ่ือการ

ทองเที่ยวแบบยั่งยืน (สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔) 



๒๘ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่อง การสงเสริมการปลูกผักพื้นบาน (ทองถิ่น) สูเยาวชน 

(สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔) 

๒.๔ เขต ๖ จำนวน ๒ เรื่อง  

 ประเด็นการสรางความมั่นคงทางอาหาร ในเรื่องอาหารและยา (สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ตราด วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔)  

 ประเด็นการสรางเสริมสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-๑๙ ในเรื่องสุขภาวะ

เกษตรกรบูรณาการการทำงานเพื่อผลักดันใหเกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัด

สระแกว (สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแกว วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔) 

๒.๕ เขต ๘ จำนวน ๑ เรื่อง 

 ประเด็น "พระสงฆนำชัย ตานภัยโควิด-๑๙" (สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๔ 

ต.ค. ๒๕๖๔) 

๒.๖ เขต ๑๓ จำนวน ๒ เรื่อง 

 การสานพล ังพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่สาธารณะเพ ื ่อส ุขภาวะของช ุมชน (สม ัชชาส ุขภาพ

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ )  

 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื ่อรองรับภาวะวิกฤติ

กรุงเทพมหานคร (สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔)  

๓. มีนโยบายสาธารณะจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยมีการนำไปบรรจุเปน

ยุทธศาสตร/วาระของจังหวัด หรือแผนงาน/โครงการของหนวยงานในพื้นที่ จำนวน ๒๖ นโยบาย 

ดังนี ้

๓.๑ เขต ๑ จำนวน ๓ จังหวัด รวม ๕ นโยบาย 



๒๙ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี     

ของผูสูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดพะเยา 

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและ     

ความมั่นคงจังหวัดพะเยา 

 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

จังหวัดพะเยา 

 คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ที่ ๑๐๓/๒๕๖๕ แตงตั้ง น.ส. ทวีวรรณ 

สัมพันธสิทธิ์ ผูประสานสมัชชาสุขภาพ เปนผูแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสุขภาพ

ระดับพื้นที ่(กสพ.) ลงนามโดยนายก อบจ.แมฮองสอน เม่ือวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ 

 คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่ ๓๒๘๔/๒๕๖๔ แตงตั้งประธานและรอง

ประธานสมัชชาสุขภาพ เปนคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นท่ี (กสพ.) ลงนามโดยนายก

อบจ.เชียงราย เมื่อวันที ่๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔  

๓.๒ เขต ๖ จำนวน ๒ จังหวัด รวม ๓ นโยบาย 

 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๑๙๕/๒๕๖๔ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเปนกรรมการ

ปฏิบัติหนาที่ตามคำสั่งดังกลาว ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่      

๘ พ.ย. ๒๕๖๔   

 คำสั ่งจังหวัดระยอง ที ่ ๔/๒๕๖๔ เรื ่องแตงตั ้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนไทยไปดวยกันจังหวัดระยอง ดานสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีประธานสมัชชา

สุขภาพจังหวัดระยอง และประธานอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดระยอง 



๓๐ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

โดยมีหนาที่ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันจังหวัดที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ รย.๕๑๐๐๖.๑/ว๑๒๒๕ เรื่องแตงตั้งกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ 

(กสพ.) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพื่อกำหนดเปาหมายและแนวทางการ

ดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่ลงนามโดยนายก

อบจ.ระยอง เม่ือวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๓.๓ เขต ๗ จำนวน ๒ จังหวัด ๒ นโยบาย 

 คำสั่งจังหวัดที่ ๕๔๐/๒๕๖๕ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

จังหวัดขอนแกน (ก.บ.จ.ขอนแกน) เพื ่อใหเปนไปตามเปาหมายแนวนโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการ      

จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน เปนกรรมการ ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

เมื่อวันที ่๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕ 

 คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๕๑๒/๒๕๖๔ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ระดับจังหวัดมหาสารคาม โดยมีประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม เปนกรรมการ 

ปฏิบัติหนาที ่ตามคำสั่งดังกลาว ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันท่ี     

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๓.๔ เขต ๘ จำนวน ๒ จังหวัด ๓ นโยบาย 

 คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุดรธานี ที่๕๖๔๔/๒๕๖๔ 

เรื่องการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔ (ประเด็นไฟปาหมอก



๓๑ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ควันและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5), มติสมัชชานโยบายสาธารณะจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 

๒๕๖๔) 

 คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุดรธานี ที่๕๖๔๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก     

(PM 2.5) จังหวัดอุดรธานี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ีเมื่อวันที่ 

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔ (ประเด็นไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5), มติสมัชชา

นโยบายสาธารณะจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่๑๒๔๕/๒๕๖๕ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดและขับเคลื่อน

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที ่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจังหวัดหนองบัวลำภู      

ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที ่๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๓.๕ เขต ๑๐ จำนวน ๑ จังหวัด ๑ นโยบาย 

 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการสรางสังคมแหงการ

เรียนรูและการรูเทาทันสื่อในเด็กเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยผูวาราชการจังหวัด

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๕ (ประเด็นการรูเทาทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัด

อุบลราชธานี) เพื ่อใหเกิดการทำงานรวมของ ๓๖ องคกรทั ้งภาครัฐ วิชาการ และ

ภาคเอกชน 

๓.๖ เขต ๑๑ จำนวน ๒ จังหวัด ๕ นโยบาย 

 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุมชาติพันธุชาวเล จ.พังงา ไดรับงบประมาณ ๑.๗๖ ลานบาท 

จาก พมจ. พังงา (ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล จ.พังงา) 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนอกระบบการศึกษา ไดรับงบประมาณ ๖ แสนบาท      

จากศึกษาธิการจังหวัดพังงา (ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล จ.พังงา) 



๓๒ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 โครงการพัฒนาองคกรสวัสดิการชุมชนสูความยั่งยืน ไดรับงบประมาณ ๔ แสนบาท จาก 

พมจ. พังงา (ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: อาหารปลอดภัยในสถานการณโควิด–๑๙     

จ.พังงา)  

 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งสภาองคกรชุมชน ๑.๑ ลานบาท จาก พมจ. พังงา 

(ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: อาหารปลอดภัยในสถานการณโควิด–๑๙ จ.พังงา)  

 แผนสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ป ๒๕๖๕ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

มูลนิธิอันดามัน (งบบูรณาการกับ อปท. ๓ ตำบล) และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื ้นที่     

เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ๙ ตำบล ไดแก ตำบลเกาะกลาง ๔ หมูบาน, ตำบลเกาะศรีบอยา   

๔ หมูบาน, ตำบลศาลาดาน ๑ หมูบาน, ตำบลเกาะลันตาใหญ ๑ หมูบาน, ตำบลหวยน้ำ

ขาว ๒ หมูบาน, ตำบลเขาทอง ๒ หมูบาน, ตำบลเขาคราม ๒ หมูบาน, ตำบลอาวลึกนอย 

๑ หมูบาน, ตำบลแหลมสัก ๓ หมูบาน (ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดกระบี)่ 

๓.๖ เขต ๑๒ จำนวน ๔ จังหวัด ๗ นโยบาย 

 แผนปฎิบัติการทางสังคมชวยเหลือคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมดวยรูปแบบ

เครือขาย เนนแกปญหาการเขาไมถึงสิทธิ และปจจัยสี่ ไดรับการสนับสนุนงบดำเนินการ

จากแผนงานบูรณาการงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา, กองทุนฟนฟู

สมรรถภาพจังหวัด จังหวัดสงขลา, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.), องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, กองทุนสุขภาพตำบล, สหภาพยุโรป (ประเด็นประชากรกลุ มเปราะบาง 

จังหวัดสงขลา) 

 แผนความรวมมือภาครัฐสวนภูมิภาค องคกรปกครองทองถ่ิน ภาควิชาการ ภาคเอกชนและ

ประชาสังคม รวมกันสรางจุดทดสอบ Sandbox ระดับเมืองในจังหวัดสงขลา ไดแก     



๓๓ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เมืองหาดใหญ เมืองบอยาง เมืองพะตง เมืองปาดังเบซาร และเมืองในพื ้นที่ลุ มน้ำภูมี 

(ประเด็นโควิด-๑๙ จังหวัดสงขลา) 

 โครงการสงเสริมการปลูกขาวเบายอดมวงเพ่ือรองรับการจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

จังหวัดตรัง จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดตรังป ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

เพื่อขยายปลุกขาวจำนวน ๕๐๐ ไร (ประเด็นความมั่นคงทางอาหารในวิกฤตโควิค-๑๙ 

จังหวัดตรัง)  

 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาสำคัญจังหวัดตรัง ประเภทสินคาเกษตรอินทรีย ภายใตงบ

พัฒนาจังหวัด ป ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ประเด็นความมั่นคงทางอาหารใน

วิกฤตโควิค-๑๙ จังหวัดตรัง) 

 โครงการหนวยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเนนสำคัญ Node Flagship โดยการมีสวนรวม

ของภาคียุทธศาสตร จ.ตรัง ป ๒๕๖๕ ไดรับงบประมาณจาก สสส. เพื่อขับเคลื ่อนมติ

สมัชชาสุขภาพจังหวัด ทั้ง ๕ ประเด็น 

 โครงการหนวยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเนนสำคัญ Node Flagship โดยการมีสวนรวม

ของภาคียุทธศาสตร จ.พัทลุง ป ๒๕๖๕ ไดรับงบประมาณจาก สสส. เพื่อขับเคลื่อนมติ

สมัชชาสุขภาพจังหวัด ประเด็นการจัดการขยะ และขยายผลโมเดลการจัดการขยะระดับ

ตำบล โดยมีเปาหมายในการลดปริมาณขยะระดับตำบล ๑๑ ตำบล (ประเด็นการจัดการ

ขยะ จังหวัดพัทลุง) 

 คำสั่งจังหวัดยะลาที่ ๙๐๘/๒๕๖๕ แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อน

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. 

๒๕๖๕ 



๓๔ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๔. มีการขับเคลื่อนประเด็นระดับจังหวัด จำนวน ๑๒ จังหวัด 

๔.๑ เขต ๑ จำนวน ๑ จังหวัด รวม ๑ ประเด็น 

 ประเด็นการจัดการหมอกควันไฟปาและพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง, ๒๕๖๔ 

: มีบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางหนวยจัดการ node สสส. ลำปาง, สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชนภาคเหนือ (พอช), อช.เขลางคบรรพต ในการจัดกิจกรรมการอบรมแกนนำ

และกลุมเปาหมายพื้นที่เครือขายลดการเผา ๑๕ โครงการรอบดอยพระบาท เมื่อวันท่ี    

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๒ เขต ๓ จำนวน ๒ จังหวัด รวม ๓ ประเด็น 

 ประเด็นสุขภาวะผู สูงอายุ จ.นครสวรรค, ๒๕๖๕ : มีกลไกรวมในชุมชนจากการทำงาน

รวมกันระหวาง อปท. ชมรม อสม. ชมรมผูสูงอายุ โดยมี รพ.สต. ในพื้นที่หนุนเสริมและ

เชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  

 ประเด็นเกษตรสุขภาวะ จ.นครสวรรค, ๒๕๖๕ : (๑) รวมกับ คปอ.นครสวรรคจัดทำ

ย ุทธศาสตร เกษตรอินทรีย จ ังหว ัดนครสวรรค (๒) จ ัดเวทีเขย าทัศนนครสวรรค          

เกษตรอินทรียผานระบบออนไลน เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ โดยมีผูเขารวม ๓๔๐ คน (๓) 

จัดอบรมผูตรวจแปลงเกษตรอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม SDGs 

PGS เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ โดยมีผูเขาอบรม ๑๘๐ คน 

 ประเด็นการสรางเสริมสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-๑๙ ระดับตำบลและ

อำเภอ จ.ชัยนาท, ๒๕๖๕ : (๑) มีการถอดบทเรียนชุดความรูพื ้นที ่ตนแบบการจัดการ     

การสรางเสริมสุขภาวะสิ่งแวดลอมที ่ยั ่งยืนในวิกฤตโควิด-๑๙ ระดับตำบลและอำเภอ       

(๒) มีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเชิงประเด็นเรื่อง “รวมพลังพลเมืองตื่นรู สู ภัย       

โควิด-๑๙” ทั้งในเขตเทศบาลและเขตชนบท (๓) มีการผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ Tik-Tok 



๓๕ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

สูภัยโควิดที่บานสำหรับครอบครัวเด็กและเยาวชน (๔) ประสานความรวมมือกับ สสส., 

สสจ.ชัยนาท, พอช., พมจ. และ อบจ.ชัยนาท ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพความเขมแข็ง

ของชมรมผูสูงอายุดานการจัดการปรับสภาพบานที่อยูอาศัยและพื้นที่สาธารณะแบบมีสวน

รวมในชุมชน เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตผู ส ูงอายุใหเกิดความปลอดภัยตอการดำรง

ชีวิตประจำวัน 

๔.๓ เขต ๗ จำนวน ๑ จังหวัด รวม ๑ ประเด็น 

 มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณี

เด็กไทยกับไอที : มีบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางผูวาราชการ จ.รอยเอ็ด, นายก

องคการบริหารสวน จ.รอยเอ็ด, สช., สมัชชาสุขภาพ จ.รอยเอ็ด, นายกสมาคมวิทยุและสื่อ

เพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.), และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อน

เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูและการรูเทาทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดรอยเอ็ด     

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๔ เขต ๘ จำนวน ๒ จังหวัด รวม ๒ ประเด็น 

 ประเด็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย (Loei Safty Food : LSF) จังหวัดเลย, 

๒๕๖๕ : คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน

จังหวัดเลย (พชจ.) บรรจุประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเรื่องอาหารปลอดภัย 

(LSF) ในแผนงานของคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชิวิตระดับอำเภอ ทุกอำเภอ 

 ประเด็นการพัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกแกพระสงฆในพื้นที่สาธารณะผานเครือขายสังคม

ละชุมชน จังหวัดหนองคาย, ๒๕๖๕ : มีการขับเคลื่อนการเขาถึงกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถ่ิน (กปท.) การดูแลสุขภาพพระสงฆ ผานกลไก พชอ. ๙ อำเภอ 

๔.๕ เขต ๑๐ จำนวน ๒ จังหวัด รวม ๒ ประเด็น 



๓๖ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน จ.ศรีสะเกษ, ๒๕๖๔ : (๑) มีบันทึกขอตกลง

ความรวมมือการขับเคลื่อนงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๒๔ ใน ๓ อำเภอ จ.ศรีสะเกษ (๒) มีบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 

จ.ศรีสะเกษ และ อ.กันทรลักษ อ.ขุขันธ อ.ขุนหาญ อ.ไพรบึง และ อ.เบญจลักษ เพื่อ

รวมกันขับเคลื่อนงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๔ (สีคิ้ว-เดชอุดม) เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ณ หองประชุมที่วาการอำเภอ

กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ (๓) มีขอตกลงความรวมมือการขับเคลื่อนงานปองกันและ

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระหวางจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน ๒๒ แหง เม่ือวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือรวมกันขับเคลื่อนงานปองกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 ประเด็นการฟนฟูคุณภาพชีวิต คนเมืองธรรมเกษตร ภายใตสถานการณโควิด-๑๙ จังหวัด

อำนาจเจริญ, ๒๕๖๕ : มขีอตกลงความบันทึกรวมมือ (MOU) ธรรมนูญประชาชนตำบลลือ 

วาดวยการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-๑๙ เม่ือวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ ณ อบต. ลือ อ.

ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 

๔.๖ เขต ๑๑ จำนวน ๓ จังหวัด รวม ๓ ประเด็น 

 ประเด็นสังคมสุขภาวะในสถานการณโรคอุบัติใหม จังหวัดภูเก็ต, ๒๕๖๕ : (๑) มีการ

ประกาศปฎิญญาลดพลาสติกภูเก็ต โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคี

เครือขายภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๗ หนวยงาน เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

(๒) มีการประกาศเจตนารมณความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเรียนรู และ           

การรู เทาทันสื ่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โดยผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา 



๓๗ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ผูบริหารสถานศึกษา และภาคีเครือขายรวมกันออกแบบแผนขับเคลื ่อนความรวมมือ       

ในการสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อรูเทาทันสื่อและใชสื่อออนไลนอยางสรางสรรคแก  

เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ณ หองประชุมราไวย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดกระบี่, ๒๕๖๕ : (๑) มีบันทึกความมือระหวาง

ผูนำทองที ่ ทองถิ่น และภาคประชาชน ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ    

ภาคประชาสังคม ไดแก บันทึกความรวมมือของ อปท. ทั้งอำเภอ (๗ อปท.), บันทึกความ

รวมมือระดับ อปท. ไดแก อบต.เกาะกลาง ทต.ปลายพระยา อบต.อาวลึกนอย (๒) มีพ้ืนท่ี

รูปธรรม CBMC ประเด็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการทองเที่ยวโดยชุมชน

ตำบลหนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบี ่

 ประเด็นปจจัยเสี่ยง (เหลา บุหรี่ ยาเสพติด ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ) ที่มีผลตอการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดระนอง : มีการลงนามใน MOU ขอเสนอเชิงนโยบาย

จังหวัดระนองวาดวยการบริหารจัดการภายใตสถานการณการแพรระบาด และผลกระทบ

ในชุมชนตอสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๗ เขต ๑๒ จำนวน ๑ จังหวัด รวม ๑ ประเด็น 

 ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมยั ่งย ืน จังหวัดพัทลุง, ๒๕๖๕ : มีการ            

นำขอเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด มาจัดทำเปนผังพัฒนาพัทลุงมหานคร

แหงความสุข การสรางภาพฝนรวมของคนพัทลุง จังหวัดพัทลุงสู พัทลุงมหานครแหง

ความสุข โดยกำหนดประเด็นสาธารณะ ๑๐ ประเด็นสภาเมืองพัทลุง และมีการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองวิเคราะหขอมูลตางๆ 



๓๘ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๔.๘ เขต ๑๓ จำนวน ๑ จังหวัด รวม ๑ ประเด็น 

 ประเด็นธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร : มีการขับเคลื ่อนตอจนเกิดเปนธรรมนูญ

สุขภาพระดับเขต จำนวน ๑๒ เขต ไดแก (๑) เขตลาดพราว (๒) เขตลาดกระบัง (๓)      

เขตคลองสาน (๔) เขตบึงกุม (๕) เขตบางคอแหลม (๖) เขตวังทองหลาง (๗) เขตทุงคร ุ(๘) 

เขตดอนเมือง (๙) เขตทวีวัฒนา (๑๐) เขตธนบุรี (๑๑) เขตสายไหม (๑๒) เขตบางบอน 

และเตรียมการจัดทำมาตรการชุมชน อีก ๔๕๒ แหง รวมทั้งเตรียมขยายผลธรรมนูญ

สุขภาพเขตในป ๒๕๖๕ จำนวน ๘ เขต 

๘. ตำบลมีมาตรการ

หร ือข อตกลงร วม

ห ร ื อ ธ ร ร ม นู ญ

ประชาชน จำนวน

สะสมไมน อยกวา 

๓,๐๐๐ พื้นที่/ฉบับ 

(สนพ.) 

ตำบลมีมาตรการหรือ

ข อตกลงร  วมหรื อ

ธรรมนูญประชาชน 

ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ 

พ้ืนที่/ฉบับ 

มีธรรมนูญสุขภาพตำบล

หรือช ื ่ออื ่นที ่ม ีหลักการ

ส ำ ค ั ญ ค ล  า ย ก ั น  ที่

ประกาศใชเรียบรอยแลว 

จ ำนวน  ๑ ,๒๕๑  ฉบั บ 

แบงเปน 

(๑) ป งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๓๑ 

ฉบับ 

(๒) ป งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๙ ฉบับ  

(๓) ป งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ ฉบับ

และม ี (ร  าง)  ธรรมนูญ

๑. มีธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือชื่ออื่นที่มีหลักการสำคญัคลายกันที่เกิดจากกระบวนการ 4PW เปน

เครื่องมือสรางสุขภาวะของพื้นที่ ที่ประกาศใชเรียบรอยแลว ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่เขต 

๑, ๕, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ จำนวน ๓๑ ฉบับ  

๑.๑ เขต ๑ จำนวน ๒ ฉบับ  

 ธรรมนูญสุขภาพตำบลมะขุนหวาน ประเด็นปองกันการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ประกาศ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔)  

 ธรรมนูญสุขภาวะอำเภอสันปาตอง จ.เชียงใหม (ประกาศ ๒ พ.ย. ๒๕๖๔) 

๑.๒ เขต ๕ จำนวน ๑ ฉบับ  

 ธรรมนูญชุมชนตำบลบานหาด ๕ ดี ต.บานหาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี (ประกาศ ๑๕ ม.ค. 

๒๕๖๕) 

๑.๓ เขต ๘ จำนวน ๗ ฉบับ 

 ธรรมนูญธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำพน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี  ประเด็นปองกันการ

แพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ประกาศ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕) 



๓๙ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

สุขภาพตำบลหรือชื่ออื ่นที่

มีหลักการสำคัญคลายกัน 

จำนวน ๔๖ ฉบับ 
 

(นอยกวาระดับ ๑) 

 ธรรมนูญสุขภาพตําบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จ.นครพนม ฉบับที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ประกาศ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยางชิ้น จ.นครพนม (ประกาศ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลเรณูนครวาดวยมาตรการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลศรีวิไล จ.บึงกาฬ (ประกาศ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญตำบลหวยยาง จ.สกลนคร (ประกาศ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญตำบลคูสะคาม จ.สกลนคร (ประกาศ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔)  

๑.๔ เขต ๑๐ จำนวน ๓ ฉบับ 

 ธรรมนูญตำบลมวง อ.มวง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ประกาศ ๔ พ.ย. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญประชาชนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยสภาองคกรชุมชน

เทศบาลตำบลเมืองคง (ประกาศ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล                

จ.ศรีสะเกษ) 

 ธรรมนูญตำบลลือวาดวยการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประกาศ 

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ ณ อบต.ลือ อ.ปทุมคงคา จ.อำนาจเจริญ) 

๑.๕ เขต ๑๑ จำนวน ๔ ฉบับ 

 ธรรมนูญการจัดการปญหายาเสพติดในกลุ มเยาวชน ต.เขาพระบาท อ.เช ียรใหญ                       

จ.นครศรีธรรมราช (ประกาศ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญการพัฒนาคุณภาพชีวิตบานสราน หมู ๒ ต.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ (ประกาศ     

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕) 



๔๐ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 ธรรมนูญสุขภาพบานปลายทับใหมปองกัน ควบคุม แกไขปญหาโรคโควิด-๑๙ และฟนฟู

คุณภาพชีวิต เพ่ือสุขภาวะของคนในชุมชน หมูที่ ๕ ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่  (ประกาศ 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญสุขภาพบานพรุตาโรย ต.บางแกว อ.ละอุน จ.ระนอง (ประกาศ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕) 

๑.๖ เขต ๑๒ จำนวน ๒ ฉบับ 

 ธรรมนูญสุขภาพเชิงประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร กับภาวะวิกฤติโควิด ต.ละลู อ.ละงู    

จ.สตูล (ประกาศ ๔ ก.พ ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพบาโงยซือญาตี จ.ยะลา (ประกาศ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๑.๗ เขต ๑๓ จำนวน ๑๒ ฉบับ 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมือง (ประกาศ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตบึงกุม (ประกาศ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตลาดกระบัง (ประกาศ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตวังทองหลาง (ประกาศ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตลาดพราว (ประกาศ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตวังทุงคร ุ(ประกาศ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตวังธนบุรี (ประกาศ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตทวีวัฒนา (ประกาศ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตบางคอแหลม (ประกาศ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตบางบอน (ประกาศ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕) 



๔๑ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตคลองสาน (ประกาศ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕) 

 ธรรมนูญสุขภาพเขตสายไหม (ประกาศ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕) 

๒. มี (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือชื่ออ่ืนที่มีหลักการสำคัญคลายกัน ในเขตพ้ืนที่ ๑, ๕, ๘, ๑๐, 

๑๑ จำนวน ๔๖ ฉบับ 

๒.๑ เขต ๑ จำนวน  ๖ ฉบับ 

 (ราง) ธรรมนูญชุมชนปาปุรองรบัสังคมสูงวัยสูวิกฤตสุขภาพ (โควิด-๑๙) ระยะฟนฟูคุณภาพ

ชีวิต ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน  

 (ราง) ธรรมนูญชุมชนหนองจองคำรองรับสังคมสูงวัยสูวิกฤตสุขภาพ (โควิด-๑๙) ระยะฟนฟู

คุณภาพชีวิต ต.จองคำ อ.เมือง จ.แมฮองสอน  

 (ราง) ธรรมนูญตำบลเกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย  

 (ราง) ธรรมนูญตำบลโปงผา อ.แมสาย จ.เชียงราย  

 (ราง) ธรรมนูญตำบลมิตรภาพ อ.แมสาย จ.เชียงราย  

 (ราง) ธรรมนูญตำบลเวียงพางคำ อ.แมสาย จ.เชียงราย  

๒.๒ เขต ๕ จำนวน ๗ ฉบับ 

 (ร าง) มาตรการการปองกันโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.ปาเด็ง              

อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุร ี

 (ราง) ธรรมนูญการลดละเลิกใชกลองโฟม ต.เวียงคอย อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

 (ราง) มาตรการการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.ทาคอย อ.ทายาง 

จ.เพชรบุร ี

 (ราง) ธรรมนูญการจัดการขยะ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 



๔๒ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 (ราง) ธรรมนูญชุมชนสุขภาวะวิถีใหม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุร ี

 (ราง) ธรรมนูญชุมชนสุขภาวะวิถีใหม ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุร ี

 (ราง) ธรรมนูญชุมชนสุขภาวะวิถีใหม ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุร ี

๒.๓ เขต ๘ จำนวน ๒๑ ฉบับ 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลแสงสวาง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จ.อุดรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลนามวง อำเภอประจักษศิลปาคม จ.อุดรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญตำบลบานขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ประเด็นการจัดการ

ขยะในชุมชน, การลดการใชสารเคมี, การปองกันโรค COVID-๑๙ ในชุมชน  

 (ราง) ธรรมนูญตำบลหนองสวรรค อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ประเด็นการ      

คัดแยกขยะตนทางเพื่อลดปริมาณที่จะนำไปกำจัด, การพนสารเคมีใกลชุมชน, การกักตัว

ของผูเสี่ยงสูงจากโรค COVID- ๑๙, การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

 (ราง) ธรรมนูญตำบลบานคอ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ประเด็นการจัดการขยะ 

 (ราง) ธรรมนูญตำบลเทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ประเด็นการจัดการขยะ 

 (ราง) ธรรมนูญตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนสูภัยโควิดตำบลนาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนสูภัยโควิดตำบลทาสวรรค อ.นาดวง จ.เลย 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนสูภัยโควิดตำบลผาสามอยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 



๔๓ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนสูภัยโควิดตำบลทรัพยไพรวัลย อ.เอราวัณ จ.เลย 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลนาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลนาสิงห อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบหนองยางชิ้น อ.เรนูนคร จ.นครพนม 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลเรณูนคร อ.เรนูนคร จ.นครพนม วาดวยมาตรการ

ปองกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตําบลมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลบานคอ อ.โพนสวรรค จ.นครพนม (ประเด็นการสรางเสริม

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ) 

๒.๔ เขต ๑๐ จำนวน ๕ ฉบับ 

 (ราง) ธรรมนูญโควิด ต.แคนนอย อ.คำเขื่อนแกว จ.ยโสธร  

 (ราง) ธรรมนูญโควิด ต.ตระการ อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ   

 (ราง) ธรรมนูญโควิด ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ   

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลนาวัง จ.อำนาจเจริญ ประเด็นปองกันการแพรระบาด

โรคไวรัสโคโรนา Covid-19   

 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลสูภัยโควิดตำบลโนนยาง อ.น้ำขุน จ.อุบลราชาน ี

๒.๕ เขต ๑๑ จำนวน ๗ ฉบับ 



๔๔ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 (ราง) ธรรมนูญตำบลปากน้ำ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 

 (ราง) ธรรมนูญตำบลกรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธาน ี

 (ราง) ธรรมนูญตำบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

 (ราง) ธรรมนูญตำบลตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

การเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารจัดการ สช. (กลุมภารกิจ ๑ ๒ และ ๔) 

๙. มีแผนงานหลัก 

๕ ป ของ สช. (สย.) 

มีแผนการดำเนินงาน

ฯ  ป  งบ ๒๕๖๖ ที่

ร อ ง ร ั บ ก า ร

ดำเน ินงานภายใต

แผนงานหลัก ฉบับที่ 

๔  (ป  งบประมาณ 

๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดย

มีการทอนเปาหมาย

ที่ชัดเจน 

๑ .  มี ร า ย ง า น ก า ร

ประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนงานหลัก ฉบับที่ 

๓ ของ สช.  

๒. อยู ระหว างการปรับ

ท ิ ศทางและเป  าหมาย 

ระยะ ๕ ป ของ สช. เพ่ือ

เป นกรอบในการจ ัดทำ

แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 

๔ ปงบ ประมาณ ๒๕๖๖ 

– ๒๕๗๐  
 

(ระดับ ๑) 

๑. มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จากทั้งเอกสารที่เกี่ยวของและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ ิ

เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหลัก ฉบับที่ ๓ ของ สช. สำหรับเปน

ขอมูลประกอบการจัดทำเนื้อหาสาระของแผนงานหลัก ฉบับที่ ๔ และขอเสนอแนะตอ สช. สำหรับ

เปนแนวทางนำไปพัฒนาการดำเนินงานในระยะตอไป โดยมีการนำเสนอในการประชุม Ex-plus 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันท่ี ๙ มี.ค. ๒๕๖๕ 

๒. อยูระหวางการปรับทิศทางและเปาหมาย ระยะ ๕ ป ของ สช. ตามขอเสนอแนะจากการประชุม 

คบ.    ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ดังนี ้

 ควรพิจารณาวิสัยทัศนที่เปนภารกิจของ สช. โดยเสนอปรับวิสัยทัศนเปน “ทุกคนรวม

พัฒนาระบบสุขภาพดวยปญญา” เพื่อไดระบบสุขภาพที่พึงประสงคหรือระบบสุขภาพตาม

ความตองการของประชาชน รวมทั ้งควรใชคำที ่ส ั ้นกระชับและงายตอการจดจำของ

บุคลากร สช. และภาคีเครือขาย 



๔๕ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 ควรกำหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับพันธกิจ และสำหรับยุทธศาสตรที่ ๔ เสนอปรับคำ

วา “องคกรสมัยใหม” เปน “องคกรสมรรถนะสูง”  

๑๐. ม ีการพ ัฒนา

เปนองคกรดิจิทัล มี

สมรรถนะสูง มีธรร

มาภ ิ บ าล  แล ะ มี

ร ะ บ บ ข  อ มู ล

สนับสนุนภารกิจได 

(กท./สวน./กอ.) 

มีคะแนนจากผลการ

ประเมินสถานะการ

เป นระบบราชการ 

๔.๐ (PMQA 4.0) ไม

นอยกวา ๓๕๐ 

อยูระหว างการรวบรวม

ข  อม ู ลการดำ เน ิ น งาน

ห ม ว ด ท ี ่ ๑ - ๗ เ พ่ื อ

เตรียมพรอมในการสมัคร

เข าร ับการประเม ิน ใน

เดือน พ.ค. ๒๕๖๕ 
 

(นอยกวาระดับ ๑) 

 

 

หมวดที่ ๑ การนำองคการ 

๑.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของ คสช. และ คบ. 

 จัดการประชุม คสช. ๓ ครั้ง โดยมีมติสำคัญ คือ (๑) เห็นชอบ (ราง) มาตรฐานแผนการดูแล

ลวงหนาสำหรับประเทศไทย (Thai standard advance care plan form) และแนวทาง

การขับเคลื ่อนมาตรฐานแผนการดูแลลวงหนาสำหรับประเทศไทย (Thai standard 

advance care plan form) และ (ราง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื ่อง 

มาตรฐานแผนการดูแลลวงหนาสำหรับประเทศไทย (Thai standard advance care 

plan form) พ.ศ. .... โดยมอบให สช. นำขอเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงรายละเอียด

และเสนอใหประธาน คสช. พิจารณาลงนาม เพ่ือนำไปใชและเผยแพรตอไป (๒) มติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ มติ ไดแก การสรางเสริมสุขภาวะ

สิ่งแวดลอมที่ยั ่งยืนในวิกฤตโควิด-๑๙, การคุ มครองการเขาถึงบริการสุขภาพของกลุม

ประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอยางเปนธรรม, การจัดการการสื่อสารอยางมีสวนรวมใน

วิกฤตสุขภาพ และมอบหมายให สช. เสนอมติทั้ง ๓ มติดังกลาว ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

และมอบหมายใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการตามภาระหนาที ่ที่

เกี่ยวของตอไป (๓) เห็นชอบกรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

และ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๖ และมอบ คจ.สช. พิจารณาขอเสนอแนะของ คสช. เพ่ือ   

ปรับใชตอไป 

 จัดการประชุม คบ. จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีมติสำคัญ ไดแก เห็นชอบ (๑) ผลการสำรวจความ

พึงพอใจของผูรับบริการและขอเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ 



๔๖ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

(๒) ผลการประเมินการดำเนินงานของ สช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) รายงาน

ผลการปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผน             

การตรวจสอบภายใน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔) แผนการตรวจสอบภายใน สช. ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕) รายงานการประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน สำหรับปที่สิ้นสุดวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของ สช. (๖) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการ          

พ.ศ. ๒๕๖๔ และสรุประดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๔     

(๗) (ราง) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๘) (ราง) 

แผนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี ่ยง การนำเทคโนโลยีดิจ ิทัลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน และการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๙) 

ให สช. ดำเนินงานโครงการความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถดานสาธารณสุข

รองรับสถานการณฉุกเฉิน ท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยความเปนเลิศ ดานชีววิทยาศาสตร 

(องคการมหาชน) หรือ TCELS วงเงินงบประมาณ ๑๐.๕๐ ลานบาท (๑๐) ให สช. 

ดำเนินการโครงการความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง Social Participation in Thailand’s 

Government Response to COVID-19 ที ่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร

อนามัยโลกในงบ ๗๙๙,๔๔๐ บาท  

 จัดการประชุมเชิงวิชาการ รวมกับภาคีเครือขาย และองคกรภาคียุทธศาสตร ในการผลักดัน

นโยบายสำคัญดานสุขภาพ จำนวน ๖ ครั ้ง รวม ๑๐ ประเด็น และเวทีทิศทางอนาคต

ประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง ๓ ประเด็น 

๑.๒ งานนโยบายและยุทธศาสตร 

 อยู ระหวางดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขายในการพัฒนาองคความรู /งานวิชาการ/

นวัตกรรม ดังนี ้



๔๗ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

- การศึกษา เรื ่อง ขอเสนอเพื่อพัฒนานโยบายการบูรณาการการเตรียมความพรอม

รองรับสังคมสูงวัย ในพื้นที่ระดับตำบลตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ดานสังคม  

- ดำเนินงานรวมกับ มจร. ในการศึกษาทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ      

มีสวนรวม ภายใตงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย  

- ดำเนินงานรวมกับสถาบันพระปกเกลา ในการเตรียมการออกแบบการศึกษากลไกการ

บูรณการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพแบบบูรณการ ในรูปแบบ Sandboxing 

นำรอง ๒ เขต คือ เขต ๑๓ กทม. และเขต ๑ เชียงใหม โดยอยู ระหวางการพัฒนา

โครงการวิจัยการปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับเขตและระดับจังหวัด กรณีศึกษา

พ้ืนที่นำรอง (Sandbox) เขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดลำปาง 

- ดำเนินงานรวมกับคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ

พัฒนาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ วาดวยการสงเสริมสุขภาวะ

ทางจิต (Mental Wellbeing) ที่ดีของประชาชนในประเทศไทย 

- ดำเนินการร วมก ับสมาพันธ น ิส ิตนักศึกษาแพทยนานาชาต ิแหงประเทศไทย 

( International Federation of Medical Students’ Associations - Thailand)    

ในการจัดกิจกรรมประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุนใหม ภายใต

หัวขอ Digital Healthcare 

 รวมกับมหาวิทยาลับขอนแกนจัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบาย วาดวยการจัดการปญหา

มลพิษทางอากาศจากฝุนพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ระยะที่ ๒ (Phase 2) และอยู

ระหวาง สสส. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 



๔๘ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๒.๑ งานติดตามและประเมินผล  

 รวบรวมขอมูลและจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ณ ไตรมาส ๑ โดย

มีการใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ (๑) หลายตัวชี้วัดอยูระหวางการดำเนินงานใน    

ไตรมาสที่ ๑ จึงนาจะเห็นผลงานตามระดับความสำเร็จไดในไตรมาสที่ ๒ โดยตัวชี้วัดที่ยัง        

นากังวล คือ ตำบลมีมาตรการหรือขอตกลงรวมหรือธรรมนูญประชาชน จำนวนสะสมไม

นอยกวา ๓,๐๐๐ พื ้นที ่/ฉบับ (๒) ขอความรวมมือทุกสำนัก/กลุ มงานใหความสำคัญ        

ในการพิจารณาคาคะแนนของแตละตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ 

 รวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอตอผูบริหาร สช. คบ. คสช. และ กพม. รวมทั้ง

วิเคราะหขอเสนอจากรายงานฯ เสนอผูท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 

 ศึกษาแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานขององคการมหาชน ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๕ พรอมจัดทำตัวชี้วัดองคกรพรอมคูมือ เสนอตอผูบริหาร สช. คบ. และ กพม. ทั้งนี้ 

ตัวชี้วัดองคกรดังกลาวผานความเห็นชอบจากที่ประชุม คบ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๘ ธ.ค. 

๒๕๖๔ 

 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล จากทั้งเอกสารที่เกี่ยวของและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหลัก ฉบับที่ ๓ ของ สช. 

สำหรับเปนขอมูลประกอบการจัดทำเนื ้อหาสาระของแผนงานหลัก ฉบับที ่ ๔ และ

ขอเสนอแนะตอ สช. สำหรับเปนแนวทางนำไปพัฒนาการดำเนินงานในระยะตอไป โดย    

มีการนำเสนอในการประชุม Ex-plus ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๕ 



๔๙ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และอยูระหวางการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือเสนอ

ตอผูบริหาร สช. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 สนับสนุนการนำขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนงานของสำนักงาน จำนวน ๒ เรื ่อง ไดแก (๑) ขอเสนอแนะจากรายงานการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหลัก ฉบับที ่ ๓ ของ สช. นำมาใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทำแผนงานหลัก ฉบับที่ ๔ (๒) ขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินผล

กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั ้งที ่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔” นำมาใชเปนขอมูล

ประกอบการพัฒนากระบวนการ“สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หมวดที่ ๓ การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓.๑ งานสื่อสารสังคม 

 สรางการรับรูตอกลุมเปาหมายโดยการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพจ

และเว็บไซตของ สช. โดยสื่อสารในรูปแบบตางๆ อาทิ นิตยสารสานพลัง หนังสือพิมพ 

รายการวิทย ุรายการโทรทัศน Poster/Banner วิดีทัศนกิจกรรม รายการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 

จำนวน ๑๐ ตอน คลิปสั้น 

 สนับสนุนภาคีเครือขายนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนใหสามารถผลิตงานไดดวยตนเอง และ

เผยแพรตอสาธารณชน อาทิ (๑) สนับสนุนวัตถุดิบ ไฟลกราฟก และอัตลักษณองคกร ให

ภาคีเครือขายและสื่อในพื้นที่สามารถนำไปผลิตสื่อเองได (๒) ผลิตสื่อใหภาคีเครือขาย

นำไปใชประชาสัมพันธงานแลกเปลี่ยนเรียนรู (๓) บริหารรูปแบบเว็บไซต Health station 

สำหรับเปนชองทางสื่อสารงานภาคีเครือขาย 

หมวดที่ ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู 



๕๐ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงานเทียบ

กับตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

๔.๑ งานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 มีขอสรุปเรื่องประเด็น/หัวขอการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกบุคลากร สช. และภาคี

เครือขาย จากการสำรวจความตองการของภาคี เพื่อนำมาออกแบบแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพภาค ี 

 มีองคความรูในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมตามเครื่องมือ 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓ เรื่อง ไดแก (๑) รางขอเสนอเชิงนโยบาย

การเขาถึงสิทธิดานสุขภาพกลุมแรงงานขามชาติ (๒) รางขอเสนอเชิงนโยบายการเขาถึง

สิทธิดานสุขภาพกลุมไรรัฐไรสัญชาติ (๓) มาตรการวางแผนดูแลลวงหนาสำหรับประเทศ

ไทย (Advanced Care Plan: ACP) 

 มีเอกสารการศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบขอมูลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน

เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน (Community of Justice) 

ในบริบทของตางประเทศ จำนวน ๔ ประเทศ ไดแก ลาว ฟลิปปนส นิวซีแลนด และ

ออสเตรเลีย 

๔.๒ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม 

 อยู ระหวางการจัดทำชุดขอมูลภาคีเครือขาย โดยมีการดำเนินงานดังนี้ (๑) Cleansing 

Data โดยตรวจสอบความซ้ำซอนของฐานขอมูลภาคีเครือขาย และฐานขอมูลการเงิน (๒) 

Classification Data โดยใชแนวคิด Business Area กำกับชุดขอมูลของภาคีเครือขาย (๓) 

การเรียกใชขอมูลในระบบ e-Office โดยผูกกับแบบฟอรมที่เก่ียวของตาม Business Area 

นั้นๆ และใช Partner ID ควบคุมความถูกตองในการเรียกใชขอมูลภาครีายคน 

 มีขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม จำนวน     

๒ เรื่อง ไดแก (๑) ขอตกลงของ สช. ป ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (๒) ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และ        
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อยูระหวางการจัดทำชุดขอมูลตามภารกิจของ สช. จำนวน ๒ เครื่องมือ ไดแก (๑) สิทธิ

หนาที ่ดานสุขภาพ (๒) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อใชสำหรับการจัดสารสนเทศตาม       

ภารภิจของ สช. ตอไป 

 อยูระหวางการจัดทำ Metadata ของชุดขอมูลของงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพ่ือประกาศ

เปนขอมูลเปดขององคกร 

๔.๓ งานความรวมมือระหวางประเทศ 

 มีความรวมมือระหวาง สช. กับองคกรระหวางประเทศ หรือองคกรหรือเครือขาย

ตางประเทศ จำนวน ๗ แผน/ความรวมมือ 

- ความรวมมือกับองคการอนามัยโลกสำนักงานใหญ จำนวน ๓ เรื ่อง ไดแก (๑) 

สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาล

ไทย และองคการอนามัยโลก (WHO Country Cooperation Strategy, CCS) ฉบับ

ใหม ระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ โดย (๑.๑) เขารวมกระบวนการรับฟงขอคิดเห็น 

เพื่อพัฒนาขอเสนอแผนงาน (programme proposal) ของแผนงาน  (๑.๒) หารือกับ

แผนงาน EnLIGHT และกระทรวงสาธารณสุข เพื ่อวางแผนผลักดันเรื ่อง Social 

Participation ท่ี สช ทำรวมกับ WHO และเครือขาย Social Participation Network 

ในนามประเทศไทยเขาสูการประชุมคณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชีย

ตะว ันออกเฉ ียงใต  (๒) อย ู ระหว างการศ ึกษาเร ื ่อง Social participation and 

engagement in Thailand governments’ response to Covid-19 ภายใตความ

รวมมือระหวาง สช. องคการอนามัยโลกสำนักงานใหญ และคณะสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (๓) จัดทำรายงาน A Feedback Report on The 

WHO Guidance on Sustainable Multisectoral Collaboration for Addressing 
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the Determinants of Health, Equity and Well-being ในนามของประเทศไทย

เสนอตอ WHO สำนักงานใหญ เพ่ือพัฒนาคู ม ือเร ื ่อง The WHO Guidance on 

Sustainable Multisectoral Collaboration for Addressing the Determinants 

of Health, Equity and Well-being  ตามมติสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่ ๗๔ เรื ่อง 

SDH   

- ความรวมมือระหวาง สช. และมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายระหวางประเทศ (IHPP) 

สปสช. สสส. HiTAP กระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) เครือขาย Glow UHC และ WHO 

ประจำประเทศไทย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Thailand UHC Journey 

: How Thailand Achieved Good Health at Low Cost?  ในร ูปแบบออนไลน  

(Virtual Study) เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ มีผูเขารวมอบรมจากทั้งประเทศไทย

และนานาชาติจำนวน ๓๒ คน จาก ๑๒ ประเทศ โดย สช. รับผิดชอบจัดทำเนื ้อหา

สำหรับวิชา Public Participation in Policy Process และรวมเปนวิทยากรในวิชา 

UHC and COVID-19 ภายใตหัวขอ Roles of civil society 

- ความรวมมือกับ Asia Health Institute (AHI) ประเทศญี่ปุน จัดประชุมในรูปแบบ

ออน ไ ลน  เ ร ื ่ อ ง  Community initiatives against COVID-19 – “Community 

Isolation System” in Thailand ในรูปแบบ Hybrid เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณการสรางความรวมมือในระดับชุมชนในการจัดตั ้งศูนยพัก

คอย (Community Isolation) และการขับเคลื ่อนระดับชาติเพื ่อรับมือ Covid-19 

ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และกลไกที่เก่ียวของ  

- ความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก ประจำประเทศเนปาล และองคการอนามัย

โลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการจัดอบรมเรื่อง Health in All 
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Policies ใหกับเจาหนาที ่ของกระทรวงสุขภาพและประชากร ประเทศเนปาล ทั้งนี้    

อยูระหวางการหารือการพัฒนาขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ (TOR) 

- ความรวมมือกับเครือขาย Global Network for Health in All Policies (GNHiAP) 

ในการวางแผนจัด GNHiAP Webinar and Drop in Session ระหวางเดือน ม.ค.-ธ.ค. 

๒๕๖๕ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเรื ่อง HiAP แกสมาชิกในเครือขาย และสราง 

network relationship ทั ้งนี้ webinar และ drop-in session จะจัดขึ ้นภายใต ๔ 

ป ร ะ เ ด ็ น ส ำ ค ั ญ  ค ื อ  Leadership and Advocacy, Governance and 

Accountability, Ways of working collaboratively, Resources and 

Capabilities 

 จัดการประชุมนานาชาติออนไลนเรื่อง International Trade and Health Conference 

2021 “Future international trade and health: Post COVID-19 pandemic” เ มื่ อ

วันที่ ๒๔-๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูและสถานการณ

ดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ ทั้งนี้ ขอเสนอแนะและขอสรุปจากการประชุมจะ

นำเสนอตอคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)  และพัฒนาเปนขอเสนอแนะสำหรับ

ประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ นำเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ใน

ลำดับตอไป   

หมวดที่ ๕ การมุงเนนบุคลากร 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเพื่อยกระดับ Mindset และทักษะการทำงานยุคใหม

เพื่อใหองคกรเปน High Performance และสงพนักงานเขารับการอบรมเพื่อยกระดับการ

ทำงาน เชน Big Data Analytic with Power BI, การทำสัญญาและการบริหารสัญญาตาม
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พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ความเปนเลิศ

ทางการเง ินการคลังในว ิถ ี New Normal, การบร ิหารเช ิงย ุทธศาสตร, น ักบร ิหาร

งบประมาณระดับกลาง เปนตน 

 อยูระหวางการพัฒนาระบบประเมินผลงานที่เนนการวัดผลสำเร็จเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน การ

ทบทวนและปรับโครงสรางองคกรรองรับภารกิจ รวมทั้งการเพิ่มสมรรถนะของนักบริหาร

จัดการ โดยการมอบหมายการทำงานดานวิชาการใหมากขึ้น และจัดกระบวนการพัฒนา 

Talent กลุมผูชำนาญการ เพ่ือยกระดับทักษะความเปนวิชาการ 

 จัดทำขอตกลงรวมในการขับเคลื่อนคานิยมองคกร ในป ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เรื่อง ไดแก การ

คิดเชิงกลยุทธ และการมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อมุงเนนลูกคา โดยสงเสริมคานิยม

องคกรในรูปกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธในองคกรและอัตลักษณ

องคกร  

หมวดที่ ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 

๖.๑ การบริหารจัดการและการตรวจสอบภายใน 

 งานพัสดุ : (๑) ดำเนินการ Lean ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท สงผลใหสามารถลดระยะเวลาจาก ๑๙ วัน เหลือ ๑๔ วัน (๒) ลดการ

จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจายเงินงวด โดยกำหนดใหแนบเอกสารประกอบการ

เบิกจายทั้งหมดในงวดแรกและงวดสุดทาย สำหรับการเบิกจายงวดอื่นๆ จะแนบเฉพาะ

เอกสารสรุปสัญญาและสรุปการเบิกจายเทานั้น 

 งานการเงิน ขอตกลง พัสดุ สารบรรณ งานบริหารทั่วไป : (๑) อยูระหวางการวิเคราะห

ลูกคาภายในและภายนอก และรวมกับ กบ. ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการ (๒) อยูระหวางการวิเคราะหปญหาท่ีพบในระบบการเงิน (การ
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ยืมเงินทดรอง/การจายเงิน) ระบบขอตกลง และระบบบัญชี ในระบบ e-Office เพื่อนำมา

พัฒนาระบบงานรวมกับ กท.   

 งานตรวจสอบภายใน : (๑) อยู ระหวางการสอบทานโครงการที ่ไดร ับการสนับสนุน

งบประมาณจาก สช. ประจำป ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ โครงการ (๒) อยูระหวางการติดตาม

รายงานการดำเนินงานโครงการที่ไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณฯ ป ๒๕๖๔ ในระบบ 

e-Contract และป ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ทีย่ังไมปดโครงการ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 

๒๕๖๔ ของ สช. อยูในระดับคะแนนดีมาก คือ รอยละ ๙๐.๗๒ 

๖.๒ การพัฒนาระบบดิจิทัล 

 ระบบเครือขายของ สช. ยังไมพบการถูกคุกคามจากภัยไซเบอร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 

(๑) เฝาระวังและตรวจสอบการทำงานของเครื่องเซิรฟเวอรอยูสม่ำเสมอโดยผูใหบริการ

ภายนอกที่เชี่ยวชาญ (๒) ตออายุประกันผลิตภัณฑอุปกรณปองกันความปลอดภัยเครือขาย

คอมพิวเตอร (Firewall) พรอมการทำงานรวมกับ Software Antivirus ระดับองคกร 

เพื ่อใหมีการอัพเดทซอฟตแวรสำหรับบริหารจัดการเครือขายและการปองกันไวรัสที่

ทันสมัย (๓) เว็บไซตตางๆ ของ สช. มีการรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส (SSL 

Certificate) เพ่ือยืนยันตัวตนและความถูกตองในการสงขอมูลระหวางเครื่องเซิรฟเวอรกับ

เว ็บเบราวเซอรหรือ Application ที ่ใชงาน รวมทั้งมีการเขารหัสและถอดรหัสผาน

เทคโนโลยี SSL/TLS (๔) อยูระหวางศึกษามาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับ

เว็บไซต (Website Security Standard: WSS) เพ่ือนำมาประยุกตใช 

 อยู ระหวางศึกษามาตรฐานในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพื ่อนำมา

ประยุกตใช ไดแก API สำหรับเชื่อมฐานขอมูลสมาชิกภาคีเครือขาย, ฐานขอมูลบุคลากร, 
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ฐานขอมูลอางอิงกลางองคกร และการพิสูจนและยืนยันตัวตนทาง digital ซึ่งเชื่อมกับ

ระบบ D.Dopa ของกรมการปกครอง  

 อยูระหวางพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑที่กำหนด เพ่ือเขารับประเมินระดับความพรอม

การพัฒนาดานดิจิทัล (Maturity Model) ประจำป ๒๕๖๕  

 


