กรอบแนวทางการตรวจราชการ
แบบบูรณาการร่วมกับสำนัก
นายกรัฐมนตรี

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

๑

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรคสี่ กำหนดให้
สำนักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจำปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้า
หน่วยงานมอบหมายมาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ให้สอดคล้องโดยไม่
ซ้ำซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ ตลอดทั้งการกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของ ผู้ตรวจ
ราชการให้ เป็ นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญ ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อนำมาซึ่ง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ
สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นที่ 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. กรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
๑.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ได้แก่
➢ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
➢ การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
➢ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
๑.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่
➢ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
➢ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
๑.๓ การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่ ได้แก่
➢ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
➢ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง
➢ การพัฒนาเมืองสมุนไพร
➢ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
➢ การลดอุบัติเหตุทางถนน
๑.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือ การผลักดันการดำเนิน
โครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ
๒. กรอบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
1. กรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย
1.1 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) จำนวน 3 เรื่อง
1.1.1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
(1) หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้เริ่มต้นการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และยังมีการแพร่ระบาดที่รุนแรงและต่อเนื่องในประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนิน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๒
มาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการ จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19
รวมทั้งมาตรการสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปเมื่อ สถานการณ์การระบาดคลี่คลายจนอยู่ในระดับที่
สามารถดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด - 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยนำแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” ประกอบด้วย การพร้อมรับ การปรับตัว
และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดใน
การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง นายกรั ฐมนตรี ได้ มี แถลงการณ์ เมื่ อวั นที่ ๑๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๔ เรื่ องการเปิ ดรั บ
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศ
ไทยโดยทางอากาศจากประเทศที่กำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ดังนั้น จึงเห็นควรที่ผู้ตรวจราชการจะตรวจติดตามการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้ มแล้ วลุ กไว” (Resilience) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หลังวิกฤตโควิด – 19 และการเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ

(2) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้นการตรวจติดตามในภาพรวมของความคืบหน้าการส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนา
ทักษะแรงงานและการเรียนรู้ การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs)
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพในภาพรวม ตลอดจนการเตรียม ความพร้อมของ
จังหวัดในการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
หลังวิกฤตโควิด – 19 และการเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๓
(3) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) ผลการดำเนินการในภาพรวมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๑) การส่งเสริมการจ้างงาน
๒) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
๓) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ
(๓.๒) การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังวิกฤตโควิด – 19 และ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปิด
ประเทศ (อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดในด้านต่าง ๆ)
(๓.๓) ความพึงพอใจต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเชิงภาพรวมของจังหวัด
(๓.๔) ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ตารางความเชื่อมโยงประเด็นนโยบายสำคัญ
เรื่อง การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะแรงงาน ด้านการตลาด
และการเรียนรู้
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงแรงงาน
ด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
โครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ เช่น
- กระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
- เสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการ
วิจัยและนวัตกรรม
ทำงานในศตวรรษที่ ๒๑
ด้านการสนับสนุนข้อมูลการจัดการน้ำ
การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และขนาดย่อม (SMEs)
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงอุตสาหกรรม
(สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)
โครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ เช่น
ด้านการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว
- พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ - กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านการลดต้นทุนการผลิต
โครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ เช่น
- กระทรวงพลังงาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๔
หน่วยงานหลัก
- โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง
- เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
- โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
ด้านการศึกษา
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

1.1.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
(1) หลักการและเหตุผล
แนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว
(Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่ไม่ได้มุ่งเน้น
เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดย BCG Model ประกอบด้วยเศรษฐกิจหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ B = เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งด้าน
ทรัพยากรชีวภาพหรือผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า C = เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) เป็ นการนำทรั พยากรและผลิตภั ณฑ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในขั้นแรกไปแล้ว มาแปรรูปใน
กระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเป็นการสร้างมูลค่าให้ขยะ และมุ่งไปที่
ZERO WASTE หรือการลดปริมาณขยะจากภาคการผลิตให้เป็นศูนย์ และ G = เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
มุ่ งเน้ นการใช้ เทคโนโลยี การผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม โดย คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุ มคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิ จ สี เขี ยว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิ จสู่ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในส่วนของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ
วัฒนธรรมอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความยั่งยืนของ ฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ และยุทธศาสตร์ ที่
๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นถึงการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปบริหารจัดการเพื่อ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒ นธรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพ ยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
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๕
และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ ตลอดจนสามารถหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ หรือ
การนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรตรวจติดตาม การจัดการสิ่งแวดล้อม
สี เขี ย วเพื่ อ ความยั่ งยื น ตามแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เขี ย ว
(BCG model) โดยมุ่งเน้นใน ๓ ประเด็นหลัก คือ
๑) การบริหารจัดการป่าไม้ ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ประเด็นการปฏิรูป ทรัพยากรทางบก กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้
สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
๒) การจั ด การพื้ น ที่ สี เขี ย ว การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา และดู แ ลรั กษาพื้ น ที่ สี เขี ย ว
โดยเฉพาะพื้นที่ป่า พื้นที่สวนป่า พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพื้นที่
ส่วนบุคคล
๓) การใช้ประโยชน์และหมุนเวียนทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และชาญฉลาด
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการ
ผลิต และการบริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ลด
ปั ญหาภัยพิ บั ติทางธรรมชาติ เกิดการหมุนเวียนใช้ ทรัพยากรอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ สามารถใช้
ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในระยะยาว รวมทั้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ประเทศไทยตามแนวทางเศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน และเศรษฐกิ จสี เขี ยว (Bio-Circular-Green
Economy : BCG Model) อย่ างเป็ น รู ป ธรรม และสอดคล้ องกั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (SDGs) และ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
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๖
(2) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(๒.๑) โครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารจัด การป่าไม้ โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าไม้ การดูแลพื้นที่ป่าสมบูรณ์ การดูแลพื้นที่ป่าชุมชน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงการบริหารจัดการ
การใช้ป ระโยชน์ ทรั พยากรทางชีว ภาพที่ เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม ของจังหวัด /กรุงเทพมหานคร ตามแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูป ทรัพยากรทางบก
กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
(๒.๒) การขับเคลื่อนการดำเนินการการจัดการพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา
และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่ป่า พื้นที่สวนป่า พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่ สีเขียวในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และพื้นที่ส่วนบุคคล ตลอดจนการนำทรัพยากรทางชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
ของจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ให้ เกิ ด ความสมบู ร ณ์ ยั่ ง ยื น โดยเฉพาะพื้ น ที่ ป่ า พื้ น ที่ ส วนป่ า พื้ น ที่
สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในหน่วยงานภาครัฐ ภา คเอกชน และพื้นที่ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
(๒.๓) การใช้ประโยชน์และหมุน เวียนทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และชาญ
ฉลาด โดยมุ่งเน้ น ที่การบริห ารจัดการ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม
ทั้งด้านการผลิต และการบริโภค ให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิ จชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
(3) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) สถานการณ์พื้นที่สีเขียว และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะ
พื้นที่ป่า พื้นที่สวนป่า พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพื้นที่ส่วน
บุคคล ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
(๓.๒) การขับ เคลื่ อนโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่าง มีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูป ทรัพยากรทางบก
กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
(๓.๓) การดำเนิ น การของหน่ ว ยงานในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ใน
การบูรณาการขับเคลื่อนการจั ดการพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ป่า พื้นที่สวนป่า พื้นที่
สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพื้นที่ส่วนบุคคล ตลอดจนการบริหาร
จัดการ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการผลิต และการบริโภค
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๗
ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นนโยบายสำคัญ
เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
(1) กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๑ (Big Rock) : เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการ
ป้องกันและถูกบุกรุกลดลง
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ)
ด้านบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน)
ด้านพื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ)
- กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน)
- กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)
ด้านใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ)
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ตามคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่สีเขียวสาธารณะ (อาทิ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สนามเด็กเล่น)
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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๘
หน่วยงานหลัก
วิจัยและนวัตกรรม
- กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงวัฒนธรรม
พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ (ประกอบด้วย พืน้ ที่สีเขียวส่วนบุคคล พื้นที่สีเขียวภายในหน่วยงานราชการ
สถานศึกษา สถาบัน และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณูปการ)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กรุงเทพมหานคร
พื้นที่สีเขียวทีเ่ ป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ (อาทิ พื้นที่ริมทางสัญจรทางบก บริเวณริมทาง เกาะกลาง
ถนน เขตทางรถไฟ พื้นที่ริมทางสัญจรทางน้ำ ริมแม่น้ำ คลองชลประทาน)
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กรุงเทพมหานคร
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน (อาทิ พื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งผลิตอาหารแก่ชุมชน ประเภทไร่นา
สวนผลไม้ และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพาณิชย์
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๙
หน่วยงานหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กรุงเทพมหานคร
พื้นทีส่ ีเขียวธรรมชาติ (อาทิ พื้นที่สีเขียวบนเนินเขา พรุ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กระทรวงวัฒนธรรม
พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือรอการพัฒนา (อาทิ พื้นที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กระทรวงวัฒนธรรม
(๓) การบริหารจัดการ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเกษตรและอาหาร
- กระทรวงมหาดไทย
(อาทิ การนำสารชีวภัณฑ์ที่พัฒนามาจากพืช - กระทรวงพาณิชย์
สัตว์ หรือจุลินทรีย์ มาใช้ในการป้องกันกำจัด
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศัตรูพืช การเกษตรปลอดการเผา การไถกลบ - กระทรวงการคลัง
ตอซังข้าวเพื่อเป็นปุ๋ยในดิน การจัดการวัสดุ
- กระทรวงคมนาคม
เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (เช่น การ - กระทรวงศึกษาธิการ
ทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวหรือ ใบอ้อย การแปรรูป - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล อาหารสัตว์ การสร้าง
- กระทรวงแรงงาน
มูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหาร
- กระทรวงวัฒนธรรม
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หน่วยงานหลัก
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เป็นต้น) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
- กรุงเทพมหานคร
สุขภาพ)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข *****
ด้านสุขภาพและการแพทย์
(อาทิ การพัฒนายาและเวชภัณฑ์ วัคซีน
และเวชสำอาง ที่สกัดจากพืช สัตว์ จุลินทรีย์
และสมุนไพร)
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
(อาทิ การพัฒนาพลังงานชีวภาพจากวัสดุ
เหลือทิง้ ทางการเกษตร และของเสียจาก
อุตสาหกรรมและครัวเรือน การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากทรัพยากรปิโตรเลียม การใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาด
ในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และครัวเรือน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ การสร้าง
โรงไฟฟ้าชุมชน)
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เชิงเกษตร เชิงนิเวศ)
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
(อาทิ การบริหารจัดการขยะพลาสติก การลด
ขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
ในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง การผลิตไบโอ
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๑๑
หน่วยงานหลัก
แคลเซียมจากเปลือกไข่ การผลิตอาหารเสริม
โปรคอลลาเจนจากเยื่อหุ้มไข่ การพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.1.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
(๑) หลักการและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ ก ำหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ “ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุ ข เศรษฐกิจพัฒ นาอย่ างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
ในทุกมิติ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึง
จะเป็นกลไกสำคัญในการกำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่ (๑) การคุ้มครอง
ทางสั งคมขั้น พื้ น ฐานและหลั ก ประกั น ทางเศรษฐกิจ สั งคม และสุ ขภาพ และ (๒) มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
ทั้ ง นี้ ที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ มี ม าตรการและการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ปัญหาสังคมที่มี
จำนวนและความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการภาครัฐ กระบวนการยุติธรรม และ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยเฉพาะครอบครัวยากจนที่มีคนเปราะบางจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่ากลุ่มอื่น ความเปราะบางเป็น
แนวคิดที่มีความเป็นพลวัตรมากกว่าความยากจน ในการขจัดความยากจนในสังคมไทยให้หมดไปจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ ถ้าหากมีครั วเรื อนจำนวนมากยั งคงเปราะบางอยู่ ดังนั้ น การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตกลุ่ มเปราะบางใน
ปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยการแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อการมองปัญหาให้รอบด้านในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
ในการนี้ นายกรัฐมนตรี จึงได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑๒
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วัฒ นธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข และกรุ งเทพมหานคร เมื่ อวัน ที่ 3 มี น าคม 2564 ณ ตึ กภั ก ดีบ ดิ น ทร์
ทำเนีย บรัฐบาล โดยบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ได้นิยาม “ครัวเรือนเปราะบาง หมายถึง ครัวเรือนที่มี
รายได้น้อย และมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น เช่น ครอบครัวยากจนที่มี
เด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหาที่อยู่อาศัย จำเป็นต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จริงจัง และต่อเนื่อง” และมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1) เพื่อบู รณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบ
องค์รวม
๒) เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง และให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓) เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับประเทศที่เกิดจากการบูรณา
การข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นการบูรณาการมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง กำหนดให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงเพื่อบูรณาการมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ งบประมาณ กำลังคน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นนโยบายรัฐบาล ข้อ 11.1 (นโยบายหลัก/2 นโยบายเร่งด่วน) และอยู่ในแผนยุทธศาสตร์
ชาติที่ 4
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรที่ผู้ตรวจราชการจะตรวจติดตามปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนกลุ่ มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้น ที่ผล การดำเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนใน 5 มิติ
ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับ สังคมผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการให้ ช่วยเหลื อและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม
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๑๓

(๒) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้นการตรวจติดตามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือนในพื้นที่ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน ๕ มิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการให้
ความช่วยเหลื อและพัฒนาคุณภาพชี วิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในเชิงภาพรวม จากตัวแทนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่มีต่อการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการการให้ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในเชิงภาพรวม
(๓) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ใน
ภาพรวมของจังหวัด
(๓.๒) ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน ๕ มิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึง
บริการภาครัฐ
(๓.๓) การบูรณาการการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือนใน ๕ มิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
(๓.๔) การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(๓.๕) ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในเรื่อง
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๑๔
๑) การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
ใน ๕ มิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
๒) การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นนโยบายสำคัญ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านรายได้
ด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายได้
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านคดีความ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
ด้านสุขภาพ
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรุงเทพมหานคร
ด้านการศึกษา
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรุงเทพมหานคร
ด้านความเป็นอยู่
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงกลาโหม
ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข *****
- กรุงเทพมหานคร
๑.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
จำนวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑.2.1) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
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๑๕
(๑) หลักการและเหตุผล
แผนแม่ บ ท การเกษตร แผนแม่บ ทย่ อย เกษตรแปรรูป เป้ าหมายแผนแม่บ ทย่อ ย
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นแผนที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิ ตและแปรรูปสิ นค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้าเกษตร
ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป ดังนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
- สินค้า
- อัตราการขยาย
ขยายตัว
เกษตรแปร ตัวของมูลค่าสินค้า
ร้อยละ ๓
รูปและ
เกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มี ผลิตภัณฑ์ (เฉลีย่
มูลค่าเพิม่ ขึ้น ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๖

ทั้งนี้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563 จัดทำโดย
สำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่ม
มูลค่าสิน ค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ โดยมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซึ่ง
พิจารณากลุ่มที่เกี่ยวกับสิน ค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณ ฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณ ฑ์
ยาสู บ เครื่องหนั งและผลิ ตภัณ ฑ์ และกระดาษและผลิ ตภัณ ฑ์กระดาษ ซึ่งใน ปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทำให้สถานการณ์ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง)
สำนั กงานปลั ดสำนั กนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็ นว่าเรื่อง การเพิ่ มมูล ค่าสิน ค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งมีโครงการที่ดำเนินการในเชิงพื้นที่ เหมาะสมต่อการ
ตรวจราชการฯ และปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมายเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ จึงเห็นควร
กำหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(2) ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ ได้แก่
(๒.๑) เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบเดิม และ
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรได้
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีการแปรรูปค่อนข้างสูง จึงไม่จูงใจให้เกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรลงทุนผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
(๒.๓) โครงการที่มารองรับปัจจัยการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูง และส่งเสริม
สถาบันเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรยังคงมีน้อยและเป็นเฉพาะกลุ่มสินค้า
(๒.๔) ขาดโครงการที่ขับเคลื่อนในภาพรวม
(๒.๕) ขาดการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่มารับช่วงต่อในด้านการแปรรูปสินค้าไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่มีมูลค่า รวมถึงต่อยอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑๖
(๓) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) การดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องในการส่ งเสริม เกษตรกรให้ เข้ าถึ ง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร
(๓.๒) ความต่อเนื่องและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์จาก การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การแปรรูปสินค้าเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓.๓) การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
แปรรูปสินค้าเกษตร
(๔) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๔.๑) ผลการดำเนิ นงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เกษตรแปรรูป ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ในภาพรวม ดังนี้
๑) การรวมกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อการเกษตรแปรรูป
๒) การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรแปรรูป
๓) การตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป
๔) การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเดิมสู่
การเกษตรแปรรูป
5) การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน เกษตรแปรรูป ทั้งใน
เชิงพื้นที่ และในเชิงภาพรวมต่างพื้นที่ (ถ้ามี)
(๔.๒) ปั ญ หา อุ ป สรรคในการดำเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสิ น ค้ าเกษตรแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(๔.๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
ตารางแสดงความเชื่อมโยงหน่วยดำเนินงาน
เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมปศุสัตว์
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กรมประมง
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- กรมการข้าว
- สำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
- การยางแห่งประเทศไทย
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข *****
- กรมการค้าต่างประเทศ
- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- โครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕
กระทรวงการคลัง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑๗
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เช่น
- โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตร
อุตสาหกรรม
- การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและ
น้ำยาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
- องค์กรสุรา กรมสรรพสามิต
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กระทรวงพาณิชย์
- กรมการค้าภายใน
ที่มาของข้อมูล : ระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รูปภาพ Value Chain เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์

ที่มาของข้อมูล : ระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1.2.๒) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
(๑) หลักการและเหตุผล
แผนแม่ บ ท เศรษฐกิ จ ฐานราก แผนแม่ บ ทย่ อ ย การยกระดั บ ศั ก ยภาพการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
เป็นแผนที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป
และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้ อยและไม่มั่นคงให้ เป็นผู้ ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทาง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑๘
วิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อ
ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้า งรายได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหาร
จัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม โดยกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย ดังนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

- ศักยภาพและ
ขีดความ
สามารถของ
เศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น

- อัตราการเติบโตของ
รายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ๔๐
ที่มีรายได้ตำ่ สุด (เฉลี่ย
ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๑๕ ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๒๐ ต่อปี
๒๐ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๒๐ ต่อปี

ทั้ งนี้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563 จัดทำโดย
สำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่ม
ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของเศรษฐกิ จ ฐานราก โดยพิ จ ารณาจากตั ว ชี้ วั ด รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ หั ว ของ
กลุ่ มเป้ าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุ ด จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด (๓,๗๒๑ บาท/
คน/เดือน) โตขึ้นจากปี ๒๕๖๐ (๓,๔๐๘ บาท/คน/เดือน) คิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ ๙.๒ (มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๔.๖ ต่อปี) ทั้งนี้ แม้จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ ๐.๘ ต่อปี
ระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) แต่ก็ยังคงไม่บรรลุ ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และถือว่า อยู่ในระดับต่ำ กว่าค่ า
เป้าหมายขั้นวิกฤติ (สีแดง)
(๒) ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ ดังนี้
(๒.๑) กลุ่ มประชากรที่ มี รายได้น้ อยกว่าครึ่งหนึ่ งเป็ น กลุ่ มคน ที่ไม่ ได้ มีส่ ว นร่วมใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economically Inactive) มีระดับการศึกษาและทักษะต่ำ โดยเฉพาะครัวเรือนแหว่ง
กลางที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน และครัวเรือนสูงอายุ ทำให้การยกระดับศักยภาพและรายได้ให้แก่
กลุ่มประชากรเหล่านี้มีความท้าทาย
(๒.๒) โครงการของภาครัฐที่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะ บางพื้นที่และการจัดหลักสูตร
อบรมที่เป็นการออกแบบมาจากหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่
แต่ละพื้นที่มากนัก
(๒.๓) ขาดการดำเนินงานที่ชัดเจนในส่วนของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
(๓) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) การดำเนิ น งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการช่ว ยเหลือทาง
วิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑๙
(๓.๒) ความเชื่ อ มโยงของ Value Chain เพื่ อ การยกระดั บ ศั ก ยภาพการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจของประชาชน
(๔) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๔.๑) ผลการดำเนินงานการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนี้
๑) การพัฒ นาศักยภาพประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อ ยเพื่อยกระดับสู่ การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
๒) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
ความรู้และวินัยทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน
(๔.๒) ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้น
(๔.๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
ตารางแสดงความเชื่อมโยงหน่วยดำเนินงาน
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรมวิชาการเกษตร
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
กระทรวงอุตสาหกรรม
มหาชน)
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สทบ.)
- กรมธนารักษ์
- โครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เช่น
- สำนักปลัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการ
- กรมปศุสัตว์
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
- กรมการข้าว
- โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
- กรมประมง
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมหม่อนไหม
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
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๒๐
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
วิจัยและนวัตกรรม
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
- มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
กระทรวงอุตสาหกรรม
- สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กระทรวงแรงงาน
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่มาของข้อมูล : ระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รูปภาพ Value Chain เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก

ที่มาของข้อมูล : ระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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๒๑
๑.๓ การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่ จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย
(1.3.๑) การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
(๑) หลักการและเหตุผล
สภาวะของทรัพยากรประมงทะเลในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติสัตว์ทะเลสำคัญของโลก
ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จนเกินขนาดหรือเกินกำลังที่ธรรมชาติจะผลิตขึ้นทดแทนใหม่ได้ทันกับการใช้ประโยชน์
และบางชนิดได้ถูกใช้ไปจนเกือบสูญพันธุ์ แต่ในทางตรงกันข้ามการลงแรงประมง (Fishing Effort) ของโลก
กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรอันเกิดจากการทำการประมงที่ขาดวินัย ขาด
ระเบียบแบบแผน และขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ มีการทำการประมงที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย และกฎข้อบังคับด้านการประมงในทุกอาณาเขตทางทะเล
สหภาพยุโรป (EU) เป็นกลุ่มประเทศแรก ที่ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและขจัด
การทำประมงที่ ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ ก ารควบคุ ม หรื อ ปั ญ หา IUU Fishing (Illegal
Unreported and Unregulated Fishing) ของคณะกรรมาธิ ก ารประมง (Committee on Fisheries :
COFI) แห่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the
United Nations : FAO) เพื่อให้เป็นมาตรการในการควบคุมการประมงให้เป็นมาตรฐานสากล
ทั้ งนี้ ประเทศไทยได้ รั บ ใบเหลื อ งจากกรณี IUU จาก EU เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๘ เนื่องจากไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) รัฐเจ้าของท่า (Port State) รัฐชายฝั่ง (Coastal
State) และรัฐเจ้าของตลาด (Market State) ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีของกฎหมายสากล และ
ยังไม่มีการดำเนินการเพื่อป้องกัน ยับยั้งและกำจัดการทำประมง IUU เท่าทีค่ วร นอกจากนี้ ยังขาดการติดตาม
ควบคุม และดูแลกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทั้งที่นำเข้ามาเพื่อการ
แปรรูปและส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป ซึ่ง รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา IUU อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ เพื่อเป้าหมายในการสร้างระบบการบริหารจัดการประมงไทยให้มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จนเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการณ์ยืนยันได้ปลด
ใบเหลืองด้านการประมงของไทย และถอนรายชื่อไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ถูกเตือนเรื่องความบกพร่องใน
การต่อต้านการทำประมงผิ ดกฎหมายและเป็ นเพี ยงประเทศเดียวที่ได้รับพิ จารณาปลดใบเหลื องในครั้งนี้
เนื่องจากการพัฒนาครั้งใหญ่ในการกำกับดูแลการทำประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
จากการตรวจราชการร่วมกันของ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการประมงอย่างยั่งยืน เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดับกระทรวง กรม สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงตามข้อเสนอแนะของ
คณะผู้ตรวจราชการ ที่ได้ให้ไว้ในคราวการตรวจติดตาม เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการแก้ไขปัญหาการ
ทำประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ทำประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ สำเร็จ ลุล่วง ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้กลุ่มชาวประมง/ชุมชน ทำประมงอย่าง
ถูกกฎหมายและช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อก่อให้เกิดการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ในการนี้
เพื่อเป็ น การรักษามาตรฐานในการปฏิบั ติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็ นควรที่ผู้ ตรวจราชการจะได้
ติดตามความคืบหน้าในเรื่อง การจัดการประมงอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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๒๒

(๒) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(๒.๑) ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า ออก (Port In - Port Out : PIPO)
(๒.๒) ความคื บ หน้ า การจั ด เรื อ ประมงพื้ น บ้ า นเข้ า สู่ ร ะบบตามมาตรการจั ด การ
เรือประมงพื้นบ้าน
(๒.๓) ความคืบหน้าการช่วยเหลือ เยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ
(๒.๔) ความคืบหน้าการรวมกลุ่มของเรือประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และให้
ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริห ารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและแก้ไขปัญหาการประมงผิด
กฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
(๓) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) ผลความคืบหน้าการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
๑) การดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In-Port Out :
PIPO ) เพื่อให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการออกทำประมงให้ถูกต้อง
๒) การดำเนิ น การจัดเรือประมงพื้น บ้ านเข้าสู่ ระบบ ให้ เป็น ไปตามระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓) การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ
๔) การรวมกลุ่มของเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และให้
ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริห ารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและแก้ไขปัญหาการประมงผิด
กฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
(๓.๒) ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน
(๓.๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
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๒๓
ตารางแสดงความเชื่อมโยงการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
เรื่อง การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
แนวทางการดำเนินงาน
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) ความคืบหน้าการดำเนินการ
- กระทรวงเกษตรและ - กระทรวงแรงงาน
ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าสหกรณ์
- กระทรวงคมนาคม
ออก (Port In-Port Out : PIPO )
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล
เพื่อให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพใน
ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
การควบคุมการออกทำประมงให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
๒) การจัดเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบตามมาตรการจัดการ
- กองทัพเรือ
เรือประมงพื้นบ้าน
(๓) การช่วยเหลือ เยียวยา เพื่อ
- กระทรวงเกษตรและ - กระทรวงแรงงาน
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้
สหกรณ์
- กระทรวงการคลัง
ได้รับผลกระทบจากการแก้ไข
- กระทรวงคมนาคม - กระทรวงมหาดไทย
ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ของภาครัฐ
มั่นคงของมนุษย์
- สำนักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์)
(๔) การรวมกลุ่มของเรือประมง
- กระทรวงเกษตรและ
พื้นบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
สหกรณ์
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน
การบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝั่งและแก้ไขปัญหา
การประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน
(1.3.2) การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง
(๑) หลักการและเหตุผล
ลุ่มแม่น้ำโขงเป็ นสภาพนิเวศนานาชาติระหว่างประเทศ ประกอบด้วย จีน เมียนมา
ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีกลไกบริหารจัดการร่วมระหว่างประเทศ คือ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
(Mekong River Commission : MRC) โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วและไม่เป็นไปตามช่วงเวลาปกติอันเป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนิน
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อาทิเช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน แต่ละประเทศ ส่งผลให้
สภาพการไหลของแม่น้ำโขงมีความเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามเดิม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำ
โขงอย่างรุนแรง สภาพนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนจำนวนกว่าสองแสนคนใน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๒๔
พื้นที่ ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)
๕๔ อำเภอ ๑,๗๓๕ หมู่บ้าน ตามแนวลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม
ได้ลงพื้นที่ ๘ จังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อตรวจติดตามการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของ
แม่น้ำโขง ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ทั้ง ๘ จังหวัด
ได้รับทราบปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง รวมทั้งได้มีการบูรณาการการทำงาน
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการได้มีข้อเสนอแนะทั้งใน
ระดับพื้นที่ ในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระดับน้ำและคุณภาพน้ำ การเกษตรริมฝั่ง การทำประมง
การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง และการขับเคลื่อนการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ และข้อเสนอแนะในระดับ
นโยบาย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทุกเขื่อนบนแม่น้ำโขง
การสำรวจปัญหาและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ วประเทศ เพื่อจัดทำเป็นแนวทางการ
แก้ไขปั ญ หาในภาพรวมอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพต่อไป การบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็ น ระบบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ การเจรจาเพื่อทำความตกลงและหาแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย ในการประชุมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) กรอบ
ความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง (MLC) และกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งผลักดันให้ความรู้
แก่ป ระชาชนและชุมชน ในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในทุกพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่
รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว
แต่ อ ย่ างไรก็ ดี จากสถานการณ์ ค วามแปรปรวนของแม่ น้ ำโขง ที่ ยังคงวิก ฤตอย่ าง
ต่อเนื่อง หลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลายจุดลดลงจนมีระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และ สีของแม่น้ำโขงที่
ต่างกันอย่างเห็ นได้ชัด สีน้ำโขงที่จางลงในปี ๒๕๖๔ นี้ สะท้อนถึงปริมาณตะกอนต่ำลง ซึ่งกระทบวิถีความ
เป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศแม่น้ำอย่างร้ายแรง และเสี่ยงต่อการทำลาย
ความมั่ น คงทางอาหารของประชาชนและชุ ม ชนติ ด ริม แม่ น้ ำโขง สำนั ก งานปลั ด สำนั ก น ายกรัฐ มนตรี จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของ ๘ จังหวัด ริมฝั่งแม่น้ำโขงในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
ติดตามปั ญ หาการเปลี่ ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำและ ผลความคืบหน้าในการ
เตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง ใน ๘ จังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่
จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
(๓) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขง
(๓.๒) ผลการดำเนิ นงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขงของ
จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
(๓.๓) ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่ม
แม่น้ำโขงและแนวทางแก้ไข
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๒๕
ตารางแสดงความเชื่อมโยงการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
การไหลของน้ำ และระดับน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
การทับถมและพังทลายของตลิ่ง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรธรณี
คุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมประมง
การทำประมง
กรมประมง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
เกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
ระบบนิเวศ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมการท่องเที่ยว
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
(1.๓.3) การพัฒนาเมืองสมุนไพร
(๑) หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้ตระหนั กถึงความสำคัญของการพั ฒนาสมุนไพรไทย ซึ่ งเป็นภู มิปัญญาและ
ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ จึงได้กำหนดให้การพัฒนาสมุนไพรเป็นวาระแห่งชาติโดยเห็นชอบให้มีการพัฒนา
สมุนไพรอย่างครบวงจรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนแม่บทฯ กล่าวถึง การสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ได้กำหนดให้การพัฒนาเมืองสมุนไพร
(Herbal City) เป็น 1 ใน 6 มาตรการสำคัญและเป็นการถ่ายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนแม่บทแห่งชาติฯ
ลงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้ นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง ทั้ งการปลู กสมุ น ไพร การแปรรูป และการทำเป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ ได้
หลากหลาย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกลไกประชารัฐ และ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันเป็ นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ใน
พื้นที่จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) และส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ให้เป็ นบริบทของประเทศ ซึ่ งปัจจุบันมีจั งหวัดได้รับการคัดเลื อก จำนวน
ทั้ งสิ้ น 14 จั งหวั ด ทั่ วประเทศ ได้ แ ก่ เชี ย งราย สกลนคร ปราจี น บุ รี สุ ราษฎร์ ธานี พิ ษ ณุ โลก อุ ทั ย ธานี
มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ สระบุรี นครปฐม จันทบุรี สงขลา และอุดรธานี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๒๖
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2563 ได้มีการพิจารณาการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และมีมติ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ประเด็ น การพั ฒ นาเมื อ งสมุ น ไพร (Herbal City) ในการตรวจราชการแบบบู รณาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคมหาวิทยาลัย วิสาหกิจชุมชน และประชาชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
พื้นที่จังหวัดอย่างครบวงจรและเป็นระบบ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิ นงานเมืองสมุนไพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเมืองสมุนไพร ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควร
เสนอให้ตรวจติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาเมืองสมุนไพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้นการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ใน ๑๔ จังหวัด ภายใต้ ๓ คลัสเตอร์ (เกษตร
วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย) ที่มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
(๓) ประเด็นการตรวจติดตาม
(๓.๑) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ขยายถึง ๒๕๖๕) ให้มีความต่อเนื่อง
(๓.๒) ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน
(๓.๓) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตาม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๒๗
ตารางแสดงความเชื่อมโยงการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
เรื่อง การพัฒนาเมืองสมุนไพร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข *****
การพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข *****
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข *****
การรวมกลุ่มเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
(1.3.๔) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
(๑) หลักการและเหตุผล
ปั ญหามลพิษทางอากาศ เป็ นหนึ่งในปั ญหาสำคัญด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ส่ งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งหลายพื้นที่ในประเทศไทยมักจะประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะช่วงฤดู
แล้ง ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน โดยแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดให้มีการ
ประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอก
ควั น และฝุ่ น ละออง ปี 2564 เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2564 โดยมี พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ
รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน โดยสรุป สถานการณ์ในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน
2564 พบว่า จำนวนจุดความร้อนภายในประเทศลดลง ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลา
เดียวกัน ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิด 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานในบาง
จังหวัดและ บางช่วงเวลา เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สระบุรี เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
แก้ไขปัญหา PM2.5 ภาครัฐยังคงต้องมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหา
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย และ พลเอก ประวิตรฯ ได้มอบหมายทุกกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
อย่ างเต็มที่ โดยขยายผล ปรั บ ปรุ ง และยกระดับการดำเนินงานให้ มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนด
เป้าหมายให้สถานการณ์ของไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่า งน้อย ร้อยละ 20 ภายใต้
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน พร้อมกับการสร้าง การรับรู้ให้ประชาชน และทุกเครือข่ายผนึกกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดสถานการณ์ เพื่อคนไทยจะได้สูดอากาศที่สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ปี
ทั้งนี้ จากการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง และผู้ ต รวจราชการกรมที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อขั บ เคลื่ อนการแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดั บ กระทรวง กรม สามารถขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น การตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และการบู ร ณาการ
ดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ ที่ได้ให้ไว้ใน
คราวการตรวจติดตาม เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สำเร็จ ลุล่วง ใน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๒๘
ระดับหนึ่ง ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองในภาพรวม ปี 2564 ดีขึ้นกว่าปี 2563 แต่ยังมีปัญหา/ข้อจำกัด
บางประการ อาทิ การติดตามการตรวจสอบหรือคาดการณ์ฝุ่นละออง เนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด การบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารจัดการ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทำให้ยังคงต้องมีการตรวจติดตามในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ
อันนำประเทศไทยไปสู่ประเทศไร้ฝุ่น และประชาชนมีอากาศที่บริสุทธิ์

(๒) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(๒.๑) ความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ขั บ เคลื่ อ นวาระแห่ ง ชาติ “การแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ ด้ า นฝุ่ น ละออง” ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒.๒) ความคื บหน้ าการดำเนิ นการแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษทางอากาศ ภายใต้ มาตรการ
“4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” มาตรการตามหลักการบริหารจัดการสาธารณภัย (2P2R) หรือมาตรการอื่น ๆ
ที่จังหวัดได้มีการดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(๓) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มาตรการ “4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” มาตรการ
ตามหลักการบริหารจัดการสาธารณภัย (2P2R) หรือมาตรการอื่น ๆ ที่จังหวัดได้มีการดำเนินการ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
(๓.๒) ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน
(๓.๓) ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/ปรับปรุ งการ
ปฏิบัติงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๒๙
ตารางแสดงความเชื่อมโยงการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
การดำเนินการ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่ 1 : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตร
ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การบริหาร
- กระทรวงทรัพยากร
และสหกรณ์
จัดการ/ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดใน
ธรรมชาติและ
- กระทรวงสาธารณสุข *****
เชิงพื้นที่ โดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติใน
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงคมนาคม
การแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตสถานการณ์
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงอุตสาหกรรม
รวมถึงการดำเนินงานในระยะเร่งด่วนในการ
- กระทรวงการต่างประเทศ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อรองรับ
- กระทรวงศึกษาธิการ
สถานการณ์ในช่วงวิกฤตในพื้นที่ที่มีปัญหา
- กระทรวงการอุดมศึกษา
และพื้นที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง ได้แก่
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
- พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัด
นวัตกรรม
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก)
และสังคม
- พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- พื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันภาคใต้
(จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส)
- พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- พื้นที่จังหวัดอื่นที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง
เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นต้น
- กระทรวงพาณิชย์
มาตรการที่ 2 : การป้องกันและลดการเกิด - กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
มลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด)
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการท่องเที่ยว
(๑) ด้านคมนาคม
และกีฬา
(ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ) - กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงวัฒนธรรม
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงคมนาคม
(2) ด้านการเผาในที่โล่ง
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
(ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่ - กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
และสิ่งแวดล้อม
โล่ง/ภาคการเกษตร)
- กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงสาธารณสุข *****
- กรุงเทพมหานคร
(3) ด้านการก่อสร้างและผังเมือง
- กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้าง - กรุงเทพมหานคร
และผังเมือง)
(4) ด้านอุตสาหกรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงพลังงาน
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๓๐
การดำเนินการ
(ควบคุมและลดมลพิษจากภาค
อุตสาหกรรม)
มาตรการที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการมลพิษ
(1) พัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ
(2) ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
(3) ส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การ
ตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรมเพื่อลด
มลพิษ ทางอากาศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ รวมถึง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด
องค์ความรู้
(4) การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงทรัพยากร
- กระทรวงการท่องเที่ยว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬา
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงทรัพยากร
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการอุดมศึกษา
- กระทรวงสาธารณสุข** วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
(5) จัดทำบัญชีการระบายมลพิษอากาศจาก - กระทรวงทรัพยากร
แหล่งกำเนิดเป็นระยะ ๆ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังที่เป็น - กระทรวงทรัพยากร
หนึ่งเดียว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงสาธารณสุข**

(7) พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์
ฝุ่นละออง

- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากร
- กระทรวงอุตสาหกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

(1.3.๕) การลดอุบัติเหตุทางถนน
(๑) หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเป็นอันดับ ที่ 9 ของโลกโดยมี
ประมาณการผู้เสียชีวิต 32.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22,491 คน (60 คน
ต่อวัน) สถานการณ์การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย
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๓๑
ในภาพรวม มีสถิติผู้เสียชีวิตลดลงจากประมาณการครั้งที่ผ่านมา ขององค์การอนามัยโลก 2,000 คน รัฐบาล
ได้ตระหนั ก ถึงความสำคัญ ของการลดอุบั ติเหตุทางถนน ซึ่งผลต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้
กำหนดนโยบายของรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุทางถนน ไว้ในด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย ด้านพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 –2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒ นาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ด้าน
สุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และให้ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภั ยทางถนน
ผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนแม่บทย่อย โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายย่อย ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง เป็นเป้าหมาย
เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายตาม
ปฏิญญาบราซิเลียที่กำหนดให้ทุกประเทศลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณร้อยละ 50 ภายใน
ปี 2563 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์ของ คน องค์กร
และหน่วยงาน ความพร้อมของถนนและยานพาหนะ วินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือหลังการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
จากการตรวจติดตามการลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ทุกสองสัปดาห์/ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน -- ตุลาคม 2564 พบว่า บางพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
รวมถึงเมืองสำคัญ ๆ ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีความคับคั่งทาง ด้านการจราจร
จะมีอัตราการเกิดอุบั ติเหตุทางถนนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ แม้ว่า ภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน บูรณาการ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม จึงเห็นสมควรที่จะตรวจติดตามความ
คืบหน้าใน การลดอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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(๒) จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้นการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนแนวทางการลด
อุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้อัตราผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงจากอุบัติเหตุทางถนน
(๓) ประเด็นในการตรวจติดตาม
(๓.๑) ผลการดำเนินงานการลดอุบัติเหตุทางถนน
๑) การลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
๒) การขับเคลื่อนการป้องกันและลดผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ให้เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ หรือแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอื่น ๆ
ตามที่รัฐบาลกำหนด
๓) การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
๔) อื่น ๆ
(๓.๒) ปัญหาและอุปสรรคในการลดอุบัติเหตุทางถนน
(๓.๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตารางแสดงความเชื่อมโยงการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนน
เรื่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการเพื่อความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กระทรวงสาธารณสุข *****
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๓๓
เรื่อง
- การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน

- การตรวจสอบ และควบคุมการใช้
ยานพาหนะ อย่างปลอดภัย
- การตรวจสอบสภาพถนนและ
สภาพแวดล้อม ข้างทาง
- การตอบสนองหลังเกิดเหตุ และการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กระทรวงสาธารณสุข *****
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต)
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข *****
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.4 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้ อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดำเนิน
โครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ
(๑) ที่มาของเรื่องที่นำมาดำเนินการ
- ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฯลฯ โดยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก ซึ่ง
อาจเป็ น ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ ม จะเป็ น ปั ญ หามวลชน และการดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ าว ไม่ ส ามารถ
ดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
- การผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของ ส่วนราชการ อาทิ การ
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาด่านการค้าชายแดน เป็นต้น
(๒) วัตถุประสงค์ในการตรวจราชการ
เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้ น หรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหาก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาของมวลชน หรือเพื่อให้เกิดการผลักดันการดำเนินโครงการสำคัญในพื้นที่ที่
ส่งผลต่อประชาชน หรือหน่วยงานราชการจำนวนมาก
๒. กรอบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
สรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้
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๓๔

กรอบแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เรื่อง
1. การตรวจ
ติดตามแบบ
บูรณาการใน
พื้นที่

2. วิธีการ
ตรวจติดตาม

1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย 2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (3) การติดตามความคืบหน้าการ
สำคัญของรัฐบาล Issue)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ แก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
(3 เรื่อง)
(2 เรื่อง)
(5 เรื่อง)
➢ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามกำหนดการและสถานที่ที่ได้กำหนดโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตรวจติดตามแบบบูรณาการ อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด
➢ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามในจังหวัดอื่นที่มิได้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการ

(4) การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/
การพัฒนาเชิงพื้นที่
➢ ผู้ตรวจราชการสำนักนายก
รัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวง/กรม เฉพาะกระทรวง/
กรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ลงพื้นที่
ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ ตามกำหนด
การและสถานที่ที่ได้กำหนดโดย
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก
รัฐมนตรี อย่างน้อยเขตตรวจ
ราชการละ 1 เรื่อง

➢ ตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
➢ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
๑. รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ
ราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
๒. การสังเกตการณ์การดำเนินการในพื้นที่จริง ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ
*** ให้เป็นดุลพินิจของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะใช้การประชุมกับหน่วยรับตรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video/Web Conference)
ในการตรวจราชการ ทั้งในส่วนของการรับฟังรายงานและการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานฯ และ/หรือ การสังเกตการณ์การดำเนินงานในพื้นที่จริง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๓๕
1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย 2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สำคัญของรัฐบาล Issue)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
(3 เรื่อง)
(2 เรื่อง)
➢ ตรวจติดตามแบบบูรณาการในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

(3) การติดตามความคืบหน้าการ
เรื่อง
แก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
(5 เรื่อง)
๓. ระยะเวลา
1. การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
ในการตรวจ
2. การเตรียมการเพื่อรองรับการ
ติดตาม
เปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของ
แม่น้ำโขง
3. การแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ
4. การลดอุบัติเหตุทางถนน ให้
ตรวจติดตามฯ ในการตรวจฯ ครั้งที่
๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ –
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
5. การพัฒนาเมืองสมุนไพร
ให้ตรวจติดตามฯ ในการตรวจฯ
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม
– ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. การรายงาน ➢ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รายเขต ตามรูปแบบที่กำหนด
ผลการตรวจ
เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ราชการแบบ
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
บูรณาการของ
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายก
รัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(4) การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/
การพัฒนาเชิงพื้นที่
➢ ตามสภาพข้อเท็จจริงของเรื่อง
และตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

➢ ผู้ตรวจราชการสำนักนายก
รัฐมนตรี จัดทำรายงานผลการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่เสนอปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณาเป็น
ระยะตามปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และจัดทำรายงานสรุปผล

๓๖

เรื่อง

๕. การรายงาน
ผลการตรวจ
ราชการแบบ
บูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง

1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล Issue)
(3 เรื่อง)

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (3) การติดตามความคืบหน้าการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ แก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
(2 เรื่อง)
(5 เรื่อง)

➢ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับ
๑. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียว
เพื่อความยั่งยืนฯ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน
พิจารณาจัดทำรายงานผลการ
ตรวจราชการในลักษณะภาพรวมการ
ดำเนินงานในความรับผิดชอบของ
กระทรวงตามรูปแบบที่กำหนด เสนอ
ปลัดกระทรวง และส่งให้สำนักงาน

เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก (กระทรวงอุตสาหกรรม)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลัก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงพาณิชย์) และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุน (กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม) จัดทำรายงานผลการ
ตรวจราชการในลักษณะภาพรวมการ
ดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนแม่บทย่อย
เกษตรแปรรูป เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ที่กระทรวงมี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(4) การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/
การพัฒนาเชิงพื้นที่
การดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ใน
ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ รายเขตตรวจราชการที่
รับผิดชอบ เสนอต่อ รองนายก
รัฐมนตรีที่กำกับดูแลภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
- ไม่มี -

๓๗

เรื่อง

1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล Issue)
(3 เรื่อง)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒
ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๕
- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๕

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (3) การติดตามความคืบหน้าการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ แก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
(2 เรื่อง)
(5 เรื่อง)
แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ตามที่มีข้อมูลในระบบ eMENSCR ตาม
รูปแบบที่กำหนด เสนอปลัดกระทรวง และส่ง
ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน
๒ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
➢ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานราก
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลัก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงอุตสาหกรรม)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน (กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
จัดทำรายงานผลการตรวจราชการใน
ลักษณะภาพรวมการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ตามแผนแม่บทย่อย การยกระดับศักยภาพการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(4) การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/
การพัฒนาเชิงพื้นที่

๓๘
1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล Issue)
(3 เรื่อง)

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (3) การติดตามความคืบหน้าการ
(4) การแก้ไขปัญหาความ
เรื่อง
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ แก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
เดือดร้อนของประชาชน/
(2 เรื่อง)
(5 เรื่อง)
การพัฒนาเชิงพื้นที่
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เป้าหมาย ศักยภาพ
และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น ที่กระทรวงมีแผนการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่มีข้อมูลใน
ระบบ eMENSCR ตามรูปแบบที่กำหนด เสนอ
ปลัดกระทรวง และส่งให้สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
6. การรายงาน ➢สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวล
ผลการตรวจ
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ตามที่
ติดตามใน
เห็นสมควร ดังนี้
ลักษณะ
ครั้งที่ ๑ จัดทำสรุปรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ นำเสนอ
ภาพรวมทั้ง
นายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ประเทศ
ครั้งที่ ๒ จัดทำสรุปรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ นำเสนอ
นายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
*** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังรายงาน การ
สังเกตการณ์ในพื้นที่จริง และการรายงานผลของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น จึงให้เป็นดุลพินิจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบเวลา
การตรวจติดตามและการรายงานผลการตรวจราชการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบเวลาดังกล่าว สำนักนายกรัฐมนตรีจะได้แจ้งกระทรวง
เพื่อทราบต่อไป
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➢
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:

–

ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ที่มีต่อพสกนิ กรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่ วงใยปัญ หาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญ หาสำคัญ ของชาติ
รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมิพระประสงค์ให้ โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจาก
ประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระวินิจฉัยทรงลงพระนาม
ในคำสั่งคณะกรรมการขับ เคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุ นัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ 1/2563 ลงวันที่
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ปี 2564 – 2568 (โครงการ 5 ปี)
สำนั กนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒ น
วรขัตติยราชนารี ที่ 354/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คณะอนุ กรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุ นัขบ้าในคน
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานอนุกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นอนุกรรมการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 7 คณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 (โครงการ 5 ปี) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
เขตสุขภาพที่ 1-13 ได้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1. ตรวจติดตามแบบบูรณาการในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565
2. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๔๕

การเ ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน : กลยุทธ์
:

:
application

:

การเ ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน : กลยุทธ์
:

:

:

-
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:
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Rabies

๔๖
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานโรคพิษสุนัขบ้าของกระทรวงสาธารณสุข
1. สถานการณ์ (Situation)
จากสถานการณ์ ที่ ผ่ านมา ปี 2561 เป็ นปี ที่ มี จำนวนผู้ เสี ยชี วิ ตสู งสุ ดในรอบ 10 ปี โดยมี จำนวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 18, 3, 3 และ 1 รายตามลำดับ และมีร้อยละการพบ
สัตว์พบเชื้อ 15.31, 5.15 และ 3.35 ตามลำดับ โดยในปี 2564 มีจำนวนพบเชื้อในสัตว์ทั้งสิ้น 76 ตัวอย่าง
คิดเป็นอัตราการพบเชื้อในสัตว์ ร้อยละ 3.48 โดยอำเภอที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอำเภอเดียวกับที่มี
การพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในปี 2564 และเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่การพบโรคในสัตว์ พบว่า ยังคงเป็นอำเภอที่
มี การพบเชื้ อโรคพิ ษสุ นั ขบ้ าในสั ตว์ มาอย่ างต่ อเนื่ องตั้ งแต่ ปี 2561 แต่ มี จำนวนอำเภอที่ พบโรคลดลงในปี
2562 - 2564 และบางอำเภอเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีการพบโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ซึ่งบ่งบอกถึงการเข้ามาของ
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสัตว์พาหะจากพื้นที่ใกล้เคียง
สำหรั บสถานการณ์ ในปี 2564 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 พบว่ า จำนวนการส่ งตั วอย่ างสั ตว์
ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ 2,189 ตัวอย่าง พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 76 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 3.48 โดยอำเภอที่ มีการส่ งตรวจตัวอย่างจำนวนน้อยก็ยังพบโรคพิษสุ นัขบ้ า นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเที ยบ
ช่วงเวลาการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พบว่าสามารถพบโรคได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีจำนวนการพบเชื้อมาก
ที่สุดในช่วงต้นปีงบประมาณ และค่อยๆ ลดลงในช่วงปลายปีงบประมาณ นอกจากนี้ สัตว์ที่พบโรคส่วนใหญ่ร้อยละ
90 เป็นสุนัข รองลงมาได้แก่ โค (ร้อยละ 4.7) และแมว (ร้อยละ 2.5) โดยอายุของสัตว์ที่พบส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง
อายุน้อยกว่า 3 เดือน (ร้อยละ 12.6) รองลงมาได้แก่ 3-6 เดือน และ 6-12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ 0.6
ตามลำดั บ และสั ตว์ ที่ พ บเชื้ อส่ วนใหญ่ ไม่ มี ป ระวั ติ การฉี ด วั คซี น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 31.8 รองลงมา ได้ แก่
เคยฉีดวัคซีนมาแล้วมากกว่า 1 ปี และ เคยฉีดมาแล้ว 1-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และ 3.0 ตามลำดับ
สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน พบว่า แนวโน้มการพบผู้เสียชีวิตด้ วยโรคพิษสุนัขบ้าคงที่
ตั้งแต่ปี 2562 โดยผู้เสียชีวิตระหว่างปี 2561-2563 อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน ระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 3.7 เดือน
(ต่ำสุด 20 วัน สูงสุด 1 ปี) สุนัขยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต และส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิต ไม่เข้ารับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าหลังสัมผัสโรค ซึ่งในพื้นที่การพบโรคในคน บางแห่งยังไม่เคยมีการตรวจพบ
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มาก่อน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความครอบคลุมของการส่งตรวจตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ที่ยังไม่ครอบคลุมพอ นอกจากนี้ จากวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างเห็นได้ชัด จึงมีโอกาสที่จะพบโรคในสัตว์เพิ่ม
มากขึ้น และอาจถ่ายทอดเชื้อสู่คนได้ ทำให้อาจพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้น ดังที่พบจำนวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ในปี 2561
ถึงแม้ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาจะมีไม่มาก แต่เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่สำคัญทาง
สาธารณสุขผู้ติดเชื้อที่มีอาการแล้ว จะเสียชีวิตทุกรายไม่มีทางรักษา และจากสถิติ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 25602564) จากระบบรายงานผู้สั มผั สโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) มีผู้ถูกสุนัขกัดมารับวัคซีนจำนวน 1,731,690 ราย
ประกอบกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อตกลงในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมด
ไปภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) สำหรับประเทศไทย ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2568 จึงเป็นที่จะต้องมีการเร่งรัดการ
ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและในสัตว์ รวมทั้งเร่งรัดการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรค
อย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในคน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3 แผนงานโรคพิษสุนัขบ้าของ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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โครงการสั ตว์ปลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษสุ นั ขบ้ าฯ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ มโรค มี การ
ดำเนินงานตาม 6 กลยุทธ์หลัก เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เน้นการค้นหาติดตามให้ประชาชนผู้ถูก
สัมผัสสัตว์สงสัยทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางเวชปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน ลดการถูกสัตว์กัด ข่วน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ภาพที่ 1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และจำนวนสัตว์พบเชื้อ ในประเทศไทย ปี 2554 – 2564
2. พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย (Target)
พื้นที่เสี่ยงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งโดยอ้างอิงจากสถานการณ์โรคพิษสุนัข
บ้า ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - 2564*) ดังนี้
พื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดง) : 18 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือพบสัตว์พบ
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีการกระจายตัวมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอำเภอทั้งหมด ในจังหวัดนั้น ๆ
พื้นที่เสี่ยง (สีเหลือง) : 36 จังหวัด 90 อำเภอ เป็นพื้นที่ในระดับอำเภอที่มีการพบเชื้อโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง
พื้นที่เฝ้าระวัง (สีฟ้า) : 59 จังหวัด 610 อำเภอ เป็นพื้นที่ในระดับอำเภอที่ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
***** ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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