


สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
เป้าหมาย  130101  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์และสามารถ

ป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 
ปี 2562 ปี 2563 V01บุคลากรด้านสาธารณสุข 

F0101 

F0102  คุณลักษณะพ้ืนฐานทีส าคัญเก่ียวกับความรู้ดา้นสุขภาพ 
82/1* 

องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V04 ประชาชน 
F0401 

F0402  การตระหนักถึงความส าคัญของการสุขภาวะท่ีด ี

รากฐานองค์ความรู้และทักษะด้านสุขภาพ 

F0403  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

10 

V03 เคร่ืองมือและกลไกการท างาน 
F0301 

F0302    การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพท่ีมีความน่าเช่ือถือ  
25 

เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 

11 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

37/1* 

79/2* 

14 

V02 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา 
F0201  องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ  

F0202   มาตรการและนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีชัดเจน 
9 

17 
F0203   การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรด้านสาธารณสุข 

10 
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เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

 
 
 
 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาวะและการปอ้งกันและควบคุมปัจจยัเสีย่งท่ีคุกคามสุขภาวะ 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

96 

7 

32 

รวมทั้งสิ้น  
435/4* โครงการ 

6 

สธ. สธ. สธ. 

F0501     บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะทีดี่ 

F0502   ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีพร้อมพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

F0503   การบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

F0504   ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับ F 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./กรมสุขภาพจิต/สบส./สวรส./ม.อ./มช./
มร.อด./มก./ม.รอ. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/มช./ม.รอ./สสส./สบส./อปท./ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/มอบ./ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/อปท. 

สภากาชาดไทย/ ตร./กรมอนามัย/อย./อปท. 

ตร./คร./อย./ สบช./ มก. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./ กรมอนามัย/DTAM/อย./มฟล./ม.อ./มช./มก. 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมการแพทย์/กรมอนามัย/ DTAM/อย./สวรส./สสช./ม.อ./มร.อด./
มช./ มร.อด./ 

สสส./กรมอนามัย/ม.อ./มร.อด./มร.อด. 

สภากาชาดไทย/อปท./สสส./กรมการแพทย์/กรมอนามัย/DTAM/อย./กรม
สุขภาพจิต/สบช./สวรส./กทม. 

กทม./สสส./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./สวช. 

สสส./ตร./กรมอนามัย/อย./ม.อ./มร.อด. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/อย./สบส./ม.อ./ มร.อด. 

สภากาชาดไทย/กรมอนามัย 

สภากาชาดไทย/สสส./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/สปสช./สวช./สบช./อปท. 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.2 แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

 เป้าหมาย  130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มข้ึน  

ปี 2562 ปี 2563 V01สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

F0101  สถานท่ีท่ีเอื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ  

F0102  โครงสร้างพ้ืนฐานบริการสาธารณะ
เป็น Universal  Design 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
117/4* โครงการ 

F0103  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

F0104  การบริหารจัดการด้านทีอยู่อาศัย 
 

3/1* 

8 

4 

12 

F0201  ระบบข้อมูลและการบริการท่ีเชื่อมโยง
กับระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบบริการอื่น ๆ   

F0202  การบริการเชิงรุกมุ่งเป้าหมายกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 

F0203  เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการบริการ
การแพทย์ 

F0204   การสร้างเสริมอาชีพเพ่ิมเพ่ิมรายได้
ชุมชน 

4 

0 

3 

F0301 การบริหารปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
สุขภาพในพ้ืนได้ด้วยตนเอง 

F0302 ความบูรณาการในการบริหารจัดการ
สุขภาพชุมชน 

F0303 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน/
ระหว่างชุมชน 
  

2 

24/2* 

2 

F0401  ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตัวเองขั้นพ้ืนฐานท่ีถูกต้อง 

F0402  การตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาวะท่ีดีของ
ตนเองและชุมชน 

9/1* 

6 

V02 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ V03 ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ 

V04 ประชาชน 

3 

F0501  กฎระเบียบท่ีเอื้อ 

F0502  มาตรการภาครัฐท่ีเอื้อต่อชุมชน 

33 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อจ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น  

4 

3/1* 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 
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สธ. สธ. สธ. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

สสส./อปท. 

สสส./สบส./อปท. 

การเคหะแห่งชาติ/กรมอนามัย 

การเคหะแห่งชาติ 

สสส./คร./TCELS 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/TCELS/ 

สภากาชาดไทย/ TCELS/มช. 

DTAM 

สสส./คร./กรมอนามัย 

สสส./คร./กรมอนามัย/DTAM/สบส./TCELS/ 

สช./สสส./คร./กรมอนามัย/สบส./TCELS 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/สบส./มฟล. 

สสส./กรมอนามัย/สบส./มฟล. 

กรมอนามัย 

สสส./กรมอนามัย 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

V01 ระบบสุขภาพ 

F0101  มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

F0102  ระบบบริการด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
24 โครงการ 

F0103  การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น 

F0104  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์
ทางไกลท่ีทันสมัย 

3 

5 

0 

F0105  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขท่ีทันสมัย 

0 

0 

V02 ก าลังคนด้านสุขภาพ 

F0201  การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย 

F0202  การบริหารจัดการก าลังคนท่ีรองรับ
การบริการในภาวะ ฉุกเฉิน 

F0203 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการให้บริการ
ในพ้ืนที่ชนบท 

F0204  แรงจูงใจส าหรับองค์กรวิชาชีพด้าน
สุขภพ 

9 

0 

0 

0 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขา้ถึงได้ดีขึน้ 

F0301  ระบบการบริหารจัดการ 

F0302  ทรัพยากรสนับสนุนด้านสุขภาพท่ี
เหมาะสม 

F0303  ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพท่ีมีการ
เช่ือมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล 

5 

1 

1 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

มีระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานที่ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
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หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนนุการสร้างสุขภาวะท่ีดี 
เป้าหมาย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 

สธ. สธ. สธ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

สภากาชาดไทย/ตร./กรมการแพทย์/อย./กรมสุขภาพจิต/
สป.สธ/สพฉ./กรมวิทย์ฯ/สรพ./ม.อ./มช./มข./มรภ.สส. 

ตร./สป.สธ 

สภากาชาดไทย/กทม./ตร./กรมการแพทย์/DTAM/กรม
สุขภาพจิต/สพฉ./มฟล./ม.อ./มช./มร.อด./มข. /มรภ.สส./มพ. 

คร./DTAM/อย./สป.สธ/มช. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน มอบ./ตร. 

สภากาชาดไทย/ตร./กรมอนามัย/ม.อ./มช. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต/ม.อ./
สวทช./มช./มร.อด./มข./กรมการแพทย์ 

ตร./กรมการแพทย์/ม.อ./พย./มช. 

สภากาชาดไทย/ม.อ./มช./มข/ตร. 

สภากาชาดไทย/ตร./ มฟล. ม.อ./ มร.อด./ มรภ.สส./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./สผฉ./มข./ม.อ./มช. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./สผฉ./มข./คร./กรม
อนามัย/ ม.อ. /มช./ มรภ.สส. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/สปสช./
สป.สธ./มช./ มรภ.สส./พย. 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

V01 ระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุข  

F0101 หน่วยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

F0102 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่ีเข้ามา
ดูแลประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
74 โครงการ 

F0103 บริการการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

F0104 บริการสุขภาพตามบริบทของปัญหาใน
แต่ละพ้ืนท่ี 

3/1* 

7 

0 

13 

F0201 หลักสูตรการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวให้สามารถเข้าถึง 

F0202  ก าลังคนทางการแพทย์ท่ีเหมาะสมกับ
แต่พ้ืนท่ี 

F0203  ระบบและมาตรการจูงใจท่ีดึงดูด
บุคลากรในระบบ 

5 

16 

2 

F0301  บริการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

F0302 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุก
ภาคส่วนท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

8 

7 

V02ก าลังคนทางการแพทย์ V03 เครือข่าย 

10 
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F0105 ระบบการส่งต่อท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

2 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

การเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขมีความ

เหลื่อมล้ าลดลง 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

แผนแม่บทย่อย : 130401 การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 
เป้าหมาย 13.4 การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง สธ. สธ. สธ. 

F0401  ความรู้ความเข้าใจการใช้ สิทธิของตนเอง 

สพฉ. 

F0402  ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิของตนเอง 

คร. 

0 

V04 ประชาชน 

0 

F0501  กฎหมายท่ีเอื้อต่อการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

F0502  เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

2 

2 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สปสช./สป.สธ./ม.อ. 

กรมการแพทย์ 

สภากาชาดไทย/กรมสุขภาพจิต/ DTAM/สรพ./
ม.อ. 

สบส./ม.อ. 

กรมการแพทย์/สพฉ. 

คร./มช. 

คร. 

สสส./มฟล./ม.อ. 

สปสช./ม.อ./ 

คร. 

สปสช. 

สภากาชาดไทย/สปสช./ม.อ. 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 V01 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  F0101 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถเพ่ือพยากรณ์

แนวโน้มการเกิ ดโรคเพ่ือการตัดสินใจแบบ 
real time 

F0102  ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ท่ีได้
มาตรฐาน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
175/4*  โครงการ 

F0103 ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงและเผยแพร่ท่ีได้
มาตรฐาน 

2 

1 

0 

F0201  ระบบเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคอุบัติ
ใหม่โรคอุบัติซ้ าและโรคติดต่ออันตราย 

F0202  ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ าให้พร้อมรับมือ 
 

12/1* 

F0301 ความพร้อมการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
จากโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ าและโรคระบาด 

F0302 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาค
ส่วนท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

2 

V02 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข V03 เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 
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e 
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แผนแม่บทย่อย : 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบตัใิหม่และโรคอบุัตซ้ิ าที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 
 

แผนแม่บทฯประเดน็ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตวัตอ่โรคอบุตัใิหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความ
รอบรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น 

31/1* 

6/2* 

สธ. สธ. สธ. 

F0401 รูปแบบการสื่อสารความเสีย่งด้านโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเหมาะสม 

F0402  ช่องทาง รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องของประชาชน 
36 

V04 การสื่อสาร 

1 
F0403 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

F0404 การสื่อสาร ประสานงานภายในองคก์ร และองค์กรภาคเีครือข่ายเรื่องโรอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า  

4 

1 

F0501  กฎหมาย มาตรการภาครัฐ  

F0502  มาตรการทางสังคมท่ีรองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4 

75 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ตร./คร./ 

ตร. 

ตร./คร./ปภ. 

ตร./อปท./คร. 

สภากาชาดไทย/ปชส./กรมวิทย์/กรมปศสุัตว์/
ม.อ./มช./มร.อด./มน./คร. 

ตร./คร./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/ม.อ./ มร.
อด./มน. 

ตร./คร./ม.อ./ ม.อ./ มร.อด./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร.กรมการแพทย์/กรมอนามัย/กรมวิทย์ฯ/ 

ปชส./ม.อ./มช./ มร.อด./ตร/กรมอนามัย /คร. 

ปชส./ม.อ./มช./ มร.อด./ตร/กรมอนามัย/คร. 

ตร./คร./กรมการแพทย์/สบส./สพฉ./กรมวิทย์ฯ/กรมอนามัย 

คร. 

คร./กรมอนามัย/ม.อ./มร.อด 


