สรุป Worksheet 1
แสดงหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทฯ :

13

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.1
เป้าหมายประเด็น
แผนแม่บทฯ (Y2)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2
แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
1301

การสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

130101

ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หลัก

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวง
การอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม
สาธารณสุข
กระทรวง

สาธารณสุข

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง สนับสนุน

การอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม

สานักนายกรัฐมนตรี
การคลัง
สภากาชาดไทย

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขนึ้ และมีความเป็นอยูด่ ีเพิ่มขึน้

130001

1302
130201

ชือ่ หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

จานวนหน่วยงาน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
ชือ่ หน่วยงาน
กรมการแพทย์
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สานักงานตารวจแห่งชาติ

4 หน่วยงาน

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึน้
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวง
สาธารณสุข

ชือ่ หน่วยงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จานวนหน่วยงาน
1 หน่วยงาน

กระทรวง

ชือ่ หน่วยงาน
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

จานวนหน่วยงาน

สาธารณสุข

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง สนับสนุน

การอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม
กระทรวงแรงงาน
สภากาชาดไทย
สานักนายกรัฐมนตรี

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

12 หน่วยงาน

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หลัก

จานวนหน่วยงาน

10 หน่วยงาน

1303

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทนั สมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขนึ้

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หลัก
การอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม

ชือ่ หน่วยงาน

จานวนหน่วยงาน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หลัก

ชือ่ หน่วยงาน
สาธารณสุข
การอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง สนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
....................................
สภากาชาดไทย
สานักนายกรัฐมนตรี

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

10 หน่วยงาน

บริษทั ทีโอที จากัด
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

130401

การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง
กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หลัก

ชือ่ หน่วยงาน
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวง
สาธารณสุข
การอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง สนับสนุน สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรงยุติธรรม
สภากาชาดไทย
การคลัง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาบูรพา

การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กระทรวง
สาธารณสุข

แผนแม่บทย่อย

กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสุขภาพจิต

1304

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3

จานวนหน่วยงาน

1305
130501

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3

ชือ่ หน่วยงาน
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กรมราชทัณฑ์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

จานวนหน่วยงาน
2 หน่วยงาน
จานวนหน่วยงาน

8 หน่วยงาน

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบตั ิใหม่ และโรคอุบตั ิซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ประชาชนมีความรอบรูส้ ุขภาพเรือ่ งโรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบตั ิซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มากขึน้
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวง

ชือ่ หน่วยงาน

จานวนหน่วยงาน

กระทรวง

ชือ่ หน่วยงาน

จานวนหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หลัก
ส่วนราชการไม่สงั กัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมการแพทย์

สาธารณสุข

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง สนับสนุน

สภากาชาดไทย
การอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี

กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
จานวน 15 หน่วยงาน

10 หน่วยงาน

