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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ คปสอ.สอง จังหวัดแพร่  
ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

“เป็นองค์กรคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง คนเมืองสองสุขภาพดี” 
 

พันธกิจ (Mission) 

1.   เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพประชาชนอย่างเหมาะสม 
2.   เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย  
3.   พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐาน 
4.   พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

ค่านิยมองค์กร          

ค น ส อ ง 
     ค : ค้นคว้า 
     น : น าสุขภาพ 
     ส : สุจริต 
     อ : อาสา 
     ง : งานเป็นทีม 

 

เป้าประสงค ์(Purposes) 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถพ่ึงตนเองได้  
2. เพ่ือบูรณาการงานด้านสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับมีระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐาน 
4. เพ่ือให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง มีระบบบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

เข็มมุ่ง  (จุดเน้น)   

1. ควบคุมและป้องกันวัณโรค 
2. พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร แบบครบวงจร  
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพตามมาตรฐาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม (P&P Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างครอบคลุม ประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาทุนมนุษย์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Governance Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (People Excellence) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก คปสอ.สอง  ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ 1: การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอยา่งเหมาะสม (P&P Excellence) 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

1. เสรมิสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม เสรมิสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เข้าถึงเข้าใจ โต้ตอบ ตัดสินใจ ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมและบอกต่อ) ประเด็นโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปญัหาส าคัญของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

2. เสรมิสร้างความเขม้แข็งและพัฒนาความร่วมมือขององค์กรภาคีเครอืข่ายด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภยัสุขภาพ 

มีการด าเนินงานของ พชอ. สู่ พชต. อย่างเป็นรูปธรรม  องค์กรภาคเีครือข่ายทุกระดับบรูณาการ
ด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพในระดับพื้นท่ี ตามประเด็นปญัหาส าคัญของจังหวัด  

3. พัฒนาระบบและกลไกช่องทางการสื่อสาร การเฝ้าระวัง เตือนภยั ตอบโต้ภัย 
ทางด้านข้อมูล และขา่วสารสุขภาพ 

มีระบบการจัดการข้อมูลขา่วสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 

4. เสรมิสร้างขีดความสามารถแก่ประชาชนเพื่อให้พ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และ
สามารถจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 

เสรมิสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและสามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพ  

 

กลยุทธ์  1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
เสรมิสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (เข้าถึงเข้าใจ โต้ตอบ ตัดสินใจ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมและบอกต่อ) ประเด็นโรค
และภยัสุขภาพท่ีเป็นปัญหาส าคญัของจังหวัด 
เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสขุทุกแห่งผ่านเกณฑ์องค์กรรอบรูด้า้นสุขภาพ 30 40 50 

ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขมคีวามรอบรูด้้านทันตสุขภาพ 
อนามัยแม่และเด็ก, วัณโรค, โรคตดิต่อ, โรคไมต่ิดต่อ, ภาวะโภชนาการ, ขยะ 

80 90 100 

ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามประเด็นปญัหาสขุภาพด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพ โรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของจังหวัดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

30 40 65 
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กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

กิจกรรม/มาตรการ ส าคญั 2562 2563 2564 
สถานบริการทุกระดับผ่านเกณฑ์การด าเนินงานองค์กรรอบรู้ดา้นสุขภาพ (รพ +รพสต.) (รพ +รพสต.) (รพ+รพสต) 

พัฒนาองค์กรแกนน าและภาคีเครอืข่ายด้านสุขภาพให้มีความรอบรูด้้านสุขภาพ (รพ +รพสต.) (รพ +รพสต.) (รพ+รพสต) 
สถานบริการสาธารณสุขมีจดัการสิ่งแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการสร้างเสรมิสุขภาพ (รพ +รพสต.) (รพ +รพสต.) (รพ+รพสต) 
 

กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
มีการด าเนินงานของ พชอ. สู่ พชต. อย่างเป็นรูปธรรม   ร้อยละของต าบลมีการขับเคลื่อนประเด็น ODOP/OTOP อย่างน้อย 2 ประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับงาน PP&P 
50 60 70 

จ านวนอ าเภอที่มีการด าเนินงาน พชอ. ในระดับความส าเร็จ ระดับ 4  6 7 8 
 

กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

กิจกรรม/มาตรการ ส าคญั 2562 2563 2564 
มีกระบวนงานขับเคลื่อน พชอ. ครบตามองค์ประกอบท่ีก าหนด / / / 
มีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ / / / 
 

กลยุทธ์ 3  พัฒนาระบบและกลไกช่องทางการสื่อสาร การเฝ้าระวัง เตือนภัย ตอบโต้ภัย ทางด้านข้อมูล และข่าวสารสขุภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
มีระบบการจัดการข้อมูลขา่วสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารดา้นสุขภาพท่ีถูกต้อง  

ร้อยละของสถานบริการมีการจดัการช่องทางการสื่อสารด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
(HAIT) 

40 70 100 

 ร้อยละของสถานบริการทีม่ีการบรูณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลขา่วสาร
สุขภาพร่วมกับ อปท. 

50 75 90 

P&P-P Excellence 
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กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

กิจกรรม/มาตรการ ส าคญั 2562 2563 2564 
การสร้างและจดัระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายตา่งๆ  
(QR code,web link ,line gr.,@lineฯลฯ) 

/ / / 

การบูรณาการเผยแพร่และเช่ือมโยงระบบข้อมูลขา่วสารสุขภาพระหว่างสถานบริการและ อปท. ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตาม
ประเด็นโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาส าคัญของจังหวัด 

/ / / 

 
กลยุทธ์ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถแก่ประชาชนเพ่ือให้พ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และสามารถจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
เสรมิสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและสามารถ
จัดการดา้นสุขภาพ 

ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพ/คุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ในระดับดมีาก 40 50 60 

 
กิจกรรม/มาตรการส าคญั 

กิจกรรม/มาตรการส าคญั 2562 2563 2564 
ผลักดันและสนับสนุนใหเ้ป็นนโยบายเข้าสู่วาระของ พชต. / / / 

บูรณาการต าบลจัดการสุขภาพ/คณุภาพชีวิตเข้าสู่นโยบายที่ส าคัญของอ าเภอ / / / 
 

P&P-P Excellence 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
1. เสริมสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

1. เสริมสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นโรคและภัย
สุขภาพท่ีเป็นปญัหาส าคัญของอ าเภอเพื่อให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

1. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์องค์กรรอบรู้ดา้นสุขภาพ 
2. ร้อยละของบุคลากรสาธารณสขุมีความรอบรู้
สุขภาพท่ีเหมาะสมด้านทันตสุขภาพ 
อนามัยแม่และเด็ก, วัณโรค, โรคตดิต่อ, โรคไม่
ติดต่อ, ภาวะโภชนาการ, ขยะ, สขุภาพจิต, CPR, 
แพทย์แผนไทย, LTC 
3. ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ตามประเด็นปญัหาสุขภาพ โรคและภยัสุขภาพท่ี
ส าคัญของอ าเภอที่ก าหนด 

1. ส่งเสรมิพัฒนาเข้าถึงข้อมูลเข้าใจปัจจัยคัดกรอง
ตรวจสอบปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ยั่งยืน 
2. ส่งเสรมิกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจา้หน้าท่ี
ในแต่ละดา้น 
3. สร้างเครือข่ายแกนน าด้านสุขภาพในชุมชน 
4. สอดแทรกความรู้ผ่านเวทีเสวนาในชุมชน 
5. ประชาสัมพันธ์ผา่น social หอกระจายข่าว 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพฒันาความ
ร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายดา้น
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภยัสุขภาพ 

1. มีการด าเนินงานของ พชอ. สู่ พชต. อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2. องค์กรภาคีเครือข่ายทุกระดับ บูรณาการ
ด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและภัย
สุขภาพในระดับพื้นท่ี ตามประเดน็ปัญหา
ส าคัญของอ าเภอ 

1. ร้อยละของต าบลมีการขับเคลื่อนประเด็น 
ODOP/OTOP อย่างน้อย 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับงาน PP&P (5 โรค) อุบัติเหตุ/TB/NCD/
สูงอาย/ุแม่และเด็ก 
2. จ านวนต าบลมีการด าเนินงาน พชต. ในระดับ
ความส าเร็จระดับ 4 

1. สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
2. การคัดกรอง TB ที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. ส่งเสรมิให้ความรู้ การป้องกันตนเอง การแพร่
เชื้อ การรับเช้ือ 
4. สร้างเครือข่ายในการคัดกรองและกลุม่เสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและลด
ภาวะแทรกซ้อนในกลุม่ป่วย 
6. ผู้สูงอายุมีการคัดกรอง ADL ที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม 
7. สร้างเครือข่ายในการดูแลผูสู้งอายุในแต่ละกลุ่ม 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
   8. ส่งเสรมิความรูผู้้ดูแลเด็กให้เกิดความตระหนัก

ในการดูแลเด็กตามกลุม่วัย 
9. ส่งเสรมิความรู้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

3. ส่งเสรมิการเรียนรู้ IT ของการสื่อสารใน
กลุ่ม อสม. จนท. ประชาชนท่ัวไป ในสถาน
บริการ 

มีระบบการจัดการข้อมูลขา่วสารให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้าน
สุขภาพท่ีถูกต้อง 

1. ร้อยละของสถานบริการมีการจดัการช่องทาง
การสื่อสารดา้นสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของสถานบริการมีการบรูณาการและ
เชื่อมโยงระบบข้อมลูข่าวสารสุขภาพร่วมกับ อปท. 

1. สร้างและจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
2. มีการบูรณาการเผยแพร่และเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพระหว่างสถานบริการ
และอปท.ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถแก่ประชาชน
เพื่อให้พึ่งตนเองด้านสุขภาพ และสามารถ
จัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
 

มีการเสริมสรา้งให้บุคคล ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองและจัดการตนเองดา้นสขุภาพ 

ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพ/คุณภาพชีวิตผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีมาก 

1. ผลักดันและสนับสนุนให้เป็นนโยบายเข้าสู่วาระ
ของ พชต.  
2. บูรณาการต าบลจัดการสุขภาพ/คุณภาพชีวิต
เข้าสู่นโยบายที่ส าคัญของอ าเภอ 

P&P-P Excellence 
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กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบ service excellence 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกสิทธ์ิการรักษา 

มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่หลากหลายและเหมาะสมครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งมีการบูรณาการเครือข่าย
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่าย ในการดูแลผู้สูงอายุ บุคลากรและภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพใหส้ามารถบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม รวมทั้งเกิดนวัตกรรม ในการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีระบบจดัการฐานข้อมูลผู้สูงอายทุี่มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยง และน าไปใช้ได้ทุกระดับ และ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ผูสู้งอายุเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 

4. ส่งเสริมและพัฒนางานการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรแบบ
ครบวงจร   

1. เป็นเมืองวิถีสมุนไพร มีวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรในวิถีชีวิต วิถีชุมชน 
2. มีแหล่งจ าหน่ายผลติภณัฑ์แปรรูปจากสมุนไพร    
3. มีระบบการจ าหน่าย online 1 ระบบ 
4. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร(กลุ่ม)  
5. ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ การเพิ่มมลูค่าและการตลาด(แห่ง)  
6. ส่งเสรมิการใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ  
7. ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาบุคลากร  
8. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบ Service Excellence 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่หลากหลายและ
เหมาะสมครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งมีการบูรณาการ
เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินภาวะสุขภาพ 
ด าเนินการครบทุกประเด็น 
2. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการ
ทุกระดับและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนแบบบูรณาการร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย และระดับความส าเร็จของการลงนามความตกลงร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) 

ร้อยละ 100 
 

ระดับ 3 
 

ระดับ 3 
 

ร้อยละ 100 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 4 
 

ร้อยละ 100 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

2. บุคลากรและภาคีเครือข่าย ได้รบัการพัฒนาศักยภาพให้
สามารถบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม รวมทั้งเกิดนวัตกรรม ใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง, CM, CG ,อสค., เครือญาติและ
รอบพื้นที่บ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

3. มีระบบจัดการฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สามารถ
เชื่อมโยง และน าไปใช้ได้ทุกระดับ และ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 

1. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขของ
ผู้สูงอายุจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ระดับ 3 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
 

4. เป็นเมืองวิถีสมุนไพร มีวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรในวิถี
ชีวิต วิถีชุมชน 
 

1. จ านวนหมู่บ้านต้นแบบในการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต   
 

2 
 
 

4 
 
 

8 
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* ระดับความส าเร็จของการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการทุกระดับและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

   ระดับ 1  มีการสมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care อ าเภอละ 1 ต าบล 
ระดับ 2  ต าบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care  มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม CM, CG ,  

       ระดับ 3  ต าบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care มีการด าเนินงานตามแผน 
       ระดับ 4  ต าบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการด าเนินงาน  
       ระดับ 5  ต าบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
** ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย และระดับความส าเร็จของการลงนามความตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) 

   ระดับ 1 มีมติที่ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
    ระดับ 2  มีแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

   ระดับ 3  มีบันทึกลงนามความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
   ระดับ 4  มีผลการด าเนินงานตามแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
   ระดับ 5  มีการประเมินความส าเร็จตามแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

*** ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ระดับ 1  มีระบบฐานขอ้มูลผู้สูงอายุ 
   ระดับ 2  มีการบูรณาการฐานข้อมูลของผู้สูงอายุจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ระดับ 3  มีระบบการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ของฐานข้อมูลผู้สูงอายุจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ระดับ 4  มีการน าข้อมูลผู้สูงอายุไปวิเคราะห์เพื่อใช้แก้ปัญหาในพื้นที ่
   ระดับ 5  มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่ถูกต้อง 
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กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบ Service Excellence 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 

1. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่หลากหลายและเหมาะสมครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งมีการบูรณาการเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ประสิทธิภาพน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 

1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/
ประเมินภาวะสุขภาพ ด าเนินการครบทุก
ประเด็น 

1. มีการคัดกรองสุขภาพ 10 เรื่อง 
2. มีการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ 
3.  การคัดกรอง TB ในผู้สูงอายุ  

1. มีระบบเพื่อเข้าถึงการดูแล/รักษา/ส่งต่อ ที่
เป็นรูปธรรม 

1. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการทุกระดับ
และเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
 

1. มีการขับเคลื่อนให้แต่ละต าบล สมัครเข้าร่วม
โครงการ Long Term Care  
2. ให้ต าบลที่สมัครเข้าร่วม โครงการ Long Term 
Care มีการด าเนินงานตามแผน 
3. มีคณะท างาน LTC ติดตามประเมิน ต าบล 
Long Term Care ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
(เกณฑ์ 7 ข้อ) 

1. มีการขับเคลื่อนให้แต่ละต าบล สมัครเข้าร่วม
โครงการ Long Term Care  
2. ให้ต าบลที่สมัครเข้าร่วม โครงการ Long 
Term Care มีการด าเนินงานตามแผน 
3. มีคณะท างาน LTC ติดตามประเมิน ต าบล 
Long Term Care ให้ ผ่ า น เก ณ ฑ์ มาตรฐาน       
(เกณฑ์ 7 ข้อ) 

1. มีการขับเคลื่อนให้แต่ละต าบล สมัครเข้าร่วม
โครงการ Long Term Care  
2. ให้ต าบลที่ สมัครเข้าร่วม โครงการ Long 
Term Care มีการด าเนินงานตามแผน 
3. มีคณะท างาน LTC ติดตามประเมิน ต าบล 
Long Term Care ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์ 
7 ข้อ) 

3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
แผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
และระดับความส าเร็จของการลงนามความ
ตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(MOU) 

1. มีการจัดท าแผนงานโครงการให้ เสร็จและ
ประสานความร่วมมือ 
2. ลงนามท า (MOU) งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
3. มีการขับเคลื่อนตามแผน 

1. มีการจัดท าแผนงานโครงการให้เสร็จและ
ประสานความร่วมมือ 
2. ลงนามท า (MOU) งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
3. มีการขับเคลื่อนตามแผน 

1. มีการจัดท าแผนงานโครงการให้ เสร็จและ
ประสานความร่วมมือ 
2. ลงนามท า (MOU)งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
3. มีการขับเคลื่อนตามแผน 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 
2. มีบุคลากรและภาคีเครือข่ายไดร้ับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถบริการผูสู้งอายุแบบองค์รวม รวมทั้งเกิดนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 

1. ร้อยละของทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง, CM, 
CG ,อสค., เครือญาติและรอบพื้นที่บ้าน ผู้มีภาวะ
พึ่งพิง ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพ 

1. มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ 
2. มีการจัดอบรม CM, CG อสค., เครือญาติและ
รอบพื้นที่บ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่

1. มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ 
2. มีการจัดอบรม CM, CG, อสค., เครือญาติและ
รอบพ้ืนที่บ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที ่

1. มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ 
2. มีการจัดอบรม CM, CG, อสค., เครือญาติและรอบ
พื้นที่บ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 

3. มีระบบจัดการฐานข้อมลูผูสู้งอายุท่ีมีคุณภาพ สามารถเช่ือมโยง และน าไปใช้ได้ทุกระดับ และ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผูสู้งอายุเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 

1. ระดั บ ความส า เร็ จ ขอ งการบู รณ าการ
ฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุจากทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทุกระดับ 
2. จัดระบบการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทุกระดับ 
2. จัดระบบการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทุกระดับ 
2. จัดระบบการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๔ 
4. ส่งเสรมิและพัฒนางานการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรแบบครบวงจร    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 

1. จ านวนหมู่บ้านต้นแบบในการใช้สมุนไพร
ดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต   

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบมีการ
ปลูกและใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต   

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบมีการ
ปลูกและใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต   

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบมีการ
ปลูกและใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต   
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People Excellence 
 

1 พัฒนาศักยภาพก าลังคนสู่ความเปน็มืออาชีพ (Professional HRH)  (IN Analysis/workgap) 
2 สร้างองค์กรนวัตกรรมและการจัดการความรู ้
3 สร้างภาคเีครือข่ายก าลังคนดา้นสขุภาพให้เข้มแข็ง 
4 เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ด้านก าลังคนด้วยระบบบรหิารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System :PMS) ที่มีประสิทธิภาพ     
5 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

S1:   พัฒนาศักยภาพก าลังคนสูค่วามเป็นมืออาชีพ (Professional HRH) (IN Analysis/workgap) 
แรงเสรมิ แรงต้าน 

1. นโยบายรัฐบาลก าหนดเรื่องความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
2. Technology ที่ทันสมัย 
3. มาตรฐานงานต่างๆ ท าให้บุคคลากรต้องพัฒนาศักยภาพตนเอง 
4. การท างานเป็นทีมและภาคีเครอืข่าย 

5. จังหวัดแพร่ มีบุคคลากรเช่ียวชาญในแต่ละด้าน (แตไ่มไ่ด้ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์) 

Goal 
- เพื่อก าหนดคุณลักษณะก าลังคนในยุค 4.0 (1,3)  
- เพื่อออกแบบวิธีการพัฒนาทักษะก าลังคน (2,4,5) 
- เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนให้เหมาะสมกับยุค 4.0 (1,2) 
- เพื่อประเมินผลงานตามมาตรฐาน (3) 

G1-->KPI1 : มีการจัดท าคุณลักษณะก าลังคน 4.0 
G2-->KPI2 : แผนพัฒนาก าลังคน 4.0 
KPI 3 : บุคลากรไดร้ับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 

1. Business Acumen 
2. Leadership 
3. General Management 
4. Functional 
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S2: สร้างองค์กรนวัตกรรมและการจัดการความรู้ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 
1. นโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมในการ
ท างาน 

1. บุคลากรขาดทักษะในการน าองค์ความรูไ้ปใช้ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
2. หน่วยงานไม่มีการขยายผลการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม 
3. วารสารงานวิจัยและนวตักรรมกระจายไม่ทั่วถึงในจังหวัด 
4. ไม่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรูผ้่าน website (board) 

Goal 
1. วิเคราะหส์ถานการณ์การสรา้งองค์ความรู้ในนวัตกรรม (1-4,6) 
2. จัดท าแผนพัฒนาองค์กรนวัตกรรมและการจัดการความรู้ (1-4,6) 
3. เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนา 

 
G1-->Kpi1:หน่วยงานผ่านเกณฑ์ KMA 
G2--> Kpi2:หน่วยงานมีแผนพัฒนา KM 
G3--> Kpi3:จ านวนองค์ความรู้ที่เครือข่ายก าลังคนเผยแพร่ web board 

 
S3: เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสขุภาพ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 

1. ก าหนดให้มีเครือข่ายก าลังคนดา้นสุขภาพ 
2. ระบบ cup สนับสนุนการบรหิารจัดการก าลังคน 

3. การกระจายก าลังคนไม่สอดคลอ้งกับความต้องการของพื้นที่ 
4. ไม่มีต าแหน่งงานผู้รับผิดชอบหลังด้านก าลังคนสุขภาพในพ้ืนท่ี 
5. ระดับหัวหน้างานไม่ทราบบทบาทการหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นนักทรัพยากรบุคคล 

Goal 
1 สร้างระบบบริหารจัดการก าลังคนในรูปแบบโซน (2,3) 
2 สร้างภาวะผู้น าในกลุ่มหัวหน้างาน (1,4,5) 
   (Zone การท างานร่วมกันตั้งแต ่2 รพ.สต.ขึ้นไป) 

 
G1--> Kpi1 : จ านวนอ าเภอที่มีการจัดการแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
G1--> Kpi2 : จ านวนโซนที่มีกิจกรรมบริการด้านสุขภาพร่วมกัน 
G2--> Kpi3 : ร้อยละของหัวหน้างานผ่านเกณฑ์การประเมินภาวะผูน้ า 
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S4: เพ่ิมผลิตภาพด้านก าลังคนด้วยระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 
1. มีระเบียบการบรหิารผลการปฏบิัติงานรองรับชัดเจน 
2. มีตัวช้ีวัดผลงานระดับบคุคล IPA ชัดเจน 

3. บุคลากรขาดความเข้าใจเรื่องระบบการบรหิารผลการปฏิบตัิงาน 
4. หน่วยงานไม่มีการใช้ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานขับเคลื่อนผลงาน 

Goal 
1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (1,3) 
2. ก าหนดตัวช้ีวัดรายบคุคล IPA (1,2,4) 

 
G1--> Kpi1: หน่วยงานท่ีมีการก าหนด IPA  ครบ 100% 
G1--> Kpi2: หน่วยงานท่ีมีกระบวนการถ่ายทอดระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเผยแพร่ website 
G2--> Kpi3: หน่วยงานมีการเผยแพร่ความรูเ้รื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  (2 ครั้ง) 

 
S5 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสขุภาพ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 
3. มีการคืนข้อมูลสารสนเทศด้านก าลังคน 
5. มีเครื่องมือทันสมยั e-mail, computer, line เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้าน HR 

1. HROPS ไม่เปดิให้บุคลากรอื่นเข้าถึง 
2. ฐานข้อมูลปฏิบัติงานจริง และปฏิบัติตาม จ.18 แยกกันจึงต้องลงข้อมูล 2 ครั้ง/ราย 

Goal 
1. สร้างระบบการจัดการข้อมลูก าลังคนในระดับอ าเภอ(1,2,4) 
2. สร้างโปรแกรมฐานข้อมลูบุคลากรจังหวัดแพร่ (3,4) 

 
G1--> Kpi3 : โปรแกรมฐานข้อมลู wf จ.แพร่ ท่ี 1  
G2--> Kpi1 : จ านวนหน่วยงานมีฐานข้อมูลก าลังคนท่ีเป็นปจัจุบัน 
G2--> Kpi2 : คปสอ. ที่มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการก าลังคน 
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มาตรการ/กิจกรรมส าคัญ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ 
1. Professional HRH 1. เพื่อก าหนดคุณลักษณะก าลังคน

ในยุค 4.0  
2. เพื่อออกแบบวิธีการพัฒนาทักษะ
ก าลังคน  
 

KPI1: มีการจัดท าคณุลักษณะก าลงัคน 4.0 
KPI2: แผนพัฒนาก าลังคน 4.0 
KPI3: บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
1. Business Acumen 
2. Leadership 
3. General Management 

4 4. Functional 

1. วิเคราะห์คณุลักษณะก าลังคน 4.0 
2. ก าหนดคุณลักษณะ  
3. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาก าลังคน 
 

2. Innovation & KM 1. วิเคราะหส์ถานการณ์การสรา้ง
องค์ความรู้ในนวัตกรรม  
2. จัดท าแผนพัฒนาองค์กร
นวัตกรรมและการจัดการความรู้  
3. เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนา 

KPI 1 : หน่วยงานผ่านเกณฑ์ KMA 
KPI 2 : หน่วยงานมีแผนพัฒนา KM 
KPI 3 : จ านวนองค์ความรู้ที่เครือข่ายก าลังคนเผยแพร่ web 
board 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์การสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. ก าหนดประเด็น COPs7 ประเด็น และแลกเปลี่ยน 
3. สนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
4. ก าหนดให้มี Help desk ระดับหน่วยงานด้านนวัตกรรม 
5. บอกเล่าเรื่องราวนวัตกร(ต้นแบบ) ผ่าน web board 
6. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายด้านการวิจัย (แบบฟอร์ม วช.) 

3. HRH Network 1. สร้างระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนในรูปแบบโซน  
2. สร้างภาวะผู้น าในกลุม่หัวหน้า
งาน  

KPI 1 : จ านวนอ าเภอที่มีการจัดการแผนระดับโซนก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
KPI 2 : จ านวนโซนที่มีกิจกรรมบรกิารด้านสุขภาพร่วมกัน 
KPI 3 : ร้อยละของหัวหน้างานผ่านเกณฑ์การประเมินภาวะผู้น า 

1. บุคลากรแตล่ะวิชาชีพ มีความสามารถในการวิเคราะห์ HRIS 
เพื่อใช้ในการวางแผน/บริหารจัดการ WF 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
3. พัฒนาภาวะผู้น า รพ. /รพ.สต. 

4. Productivity PMS 1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดตัวช้ีวัดรายบคุคล IPA  

KPI 1 : หน่วยงานท่ีมีการก าหนด IPA ครบ 100% 
KPI 2 : หน่วยงานท่ีมีกระบวนการถ่ายทอดระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ website 
KPI 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (2 ครั้ง) 

HR communication ใน web ของอ าเภอ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ 
5. HRIS 1. สร้างระบบการจัดการข้อมลู

ก าลังคนในระดับอ าเภอ 
2. สร้างโปรแกรมฐานข้อมลู
บุคลากรจังหวดัแพร่  
 
 

KPI 1: โปรแกรมฐานข้อมลู WF จ.แพร่ ที ่1  
KPI 2: จ านวนหน่วยงานมีฐานข้อมูลก าลังคนท่ีเป็นปัจจุบัน 
KPI 3: คปสอ. มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการก าลังคน 

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูการใหบ้ริการ 10 ปี ย้อนหลัง 
2. วิเคราะห์แนวโนม้ของข้อมูลการให้บริการเพื่อท านายความ
ต้องการในอนาคต (10 ปี) 
3. วิเคราะห์ความเพียงพอและการกระจายก าลังคนในอ าเภอ 
4. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศด้านก าลังคน 
5. จัดท า HR Blue print เพื่อการบริหารจดัการก าลังคนจังหวัด
แพร่ 
6. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏบิัติงาน (Performance 
Management System :PMS) โดยบูรณาการกับ S1-S3 
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กลยุทธ์การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจดัการเครือข่ายใหม้ีความเป็นเลิศ การเงิน IT ธรรมาภิบาล    - เพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายให้มกีารบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรคณุภาพสูค่วามยั่งยืน - หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขมกีารพัฒนาผ่านเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน - บุคลากรสาธารณสุขได้รบัการพฒันาความรู้ ทักษะ ตลอดจนเสรมิศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
4. สนับสนุนให้หน่วยงานมมีาตรฐานกระบวนงานท่ีส าคญั - สร้างมาตรฐานกระบวนงานส าคญัในหน่วยงานให้สามารถท างานทดแทนกันได ้

5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ด าเนินการผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
 

- สถานบริการผ่านเกณฑ์คณุภาพมาตรฐาน 
 
 

การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2562-2564 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ เป้าหมาย 
2562 2563 2564 

- เพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายให้มกีาร
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของหน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ไม่มภีาวะวิกฤตริะดับ 7 
100% 

ไม่มภีาวะวิกฤตริะดับ 6 
100% 

ไม่มภีาวะวิกฤติ ระดับ 5 
100% 

2. หน่วยบริการมีการประเมิน ITA ในทุกระดับอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทุก รพช. และ สสอ. 
ร้อยละ 100 

รพสต. 
ร้อยละ 50 

 รพสต. 
ร้อยละ 100 

3. หน่วยงานมีการด าเนินงาน ITAผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ITA ระดับ 3 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ITA ระดับ 4 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ITA ระดับ 5 
- หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขมกีาร
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

1. หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐานองค์กรคุณภาพ HA 

รพ. ทุกแห่งผ่านบันไดขั้น 3 
ร้อยละ 75 

รพ. ทุกแห่งผ่านบันไดขั้น 3   
ร้อยละ 85 

รพ. ทุกแห่งผ่านบันไดขั้น 3 
ร้อยละ 100 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ เป้าหมาย 
2562 2563 2564 

 2. หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐานองค์กรคุณภาพ PMQA 
 

สสจ. และ สสอ.ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

สสจ. และ สสอ.ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

สสจ.และสสอ.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ครบทุกหมวด 

ร้อยละ 100 
2. หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐานองค์กรคุณภาพ PMQA 
 

สสจ. และ สสอ. ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

สสจ. และ สสอ.ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

สสจ. และ สสอ.ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ครบทุกหมวด 

ร้อยละ 100 
3. หน่วยงานได้รับรางวัล มาตรฐาน PMQA อย่าง
น้อยหนึ่งหมวด 

 สสจ. ไดร้ับรางวัลมาตรฐาน 
PMQA อย่างน้อย 1 รางวัล 

สสอ. ได้รับรางวัลมาตรฐาน 
PMQA ร้อยละ 20 ของ
หน่วยงาน สสอ. ทั้งหมด 

- บุคลากรสาธารณสุขได้รบัการพฒันา
ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเสรมิศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรสาธารณสุขไดร้ับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ตลอดจนเสรมิศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

เกิดนวัตกรรม, CQI, Best 
practice และมีการน าไปใช้ใน
การด าเนินงานในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 
หน่วยงานละ 3 เรื่อง (ITA, IT, 
Finance) และมีการน าเสนอ
ระดับจังหวดั 

เกิดนวัตกรรม, CQI, Best 
practice และมีการน าไปใช้ใน
การด าเนินงานในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 
หน่วยงานละ 3 เรื่อง (ITA, IT, 
Finance) และมีการน าเสนอ
ระดับเขต/ประเทศ 

เกิดนวัตกรรม, CQI, Best 
practice และมีการน าไปใช้ใน
การด าเนินงานในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 
หน่วยงานละ 5 เรื่อง (ITA, IT, 
Finance)  และมีการน าเสนอ
ระดับเขต/ประเทศ 

- สร้างมาตรฐานกระบวนงานส าคญัใน
หน่วยงานให้สามารถท างานทดแทนกัน
ได ้

1. หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้และจัดท า
กระบวนงานตามมาตรฐานและประเด็นการท างานท่ี
ส าคัญ 

- ทุกหน่วยงานในทุกระดับ มี
การก าหนดกระบวนงานส าคัญ
อย่างน้อยหน่วยละ 2 เรื่องและ
ความรู้และจัดท ากระบวนงาน
ตามมาตรฐานและประเด็นการ
ท างานท่ีส าคัญ 

- ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน  มี
การถ่ายทอดความรู้และจัดท า
กระบวนงานตามมาตรฐานและ
ประเด็นการท างานท่ีส าคัญและ
น าไปใช้ในหน่วยงาน 

- ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน  มี
การถ่ายทอดความรู้และจัดท า
กระบวนงานตามมาตรฐานและ
ประเด็นการท างานท่ีส าคัญและ
น าไปใช้ในหนว่ยงาน 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
- สถานบริการผ่านเกณฑ์คณุภาพ
มาตรฐาน   

ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  50 
บ้านหนุน ห้วยขอน  
ลูนิเกตุ แดนชุมพล 

75 100 

ร้อยละของ PCC ผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ 40 50 60 

ร้อยละของ รพช. ผ่านเกณฑ์ DHSA / HA 100 100 100 
ร้อยละของ รพ &รพสต. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คลินิกบริการสุขภาพด้าน PP&P (MCH) 

60 
ป่าเลา วังดิน 

70 
บ้านหนุน นาไรเ่ดียว 

80 

 
กิจกรรมส าคัญ/มาตรการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
กิจกรรมส าคัญ/มาตรการ 

2562 2563 2564 

- เพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายให้มกีาร
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

- เร่งรัดการจัดท าแผนการเงินการคลังและควบคุม
ก ากับด าเนินงานเป็นไปตามแผนทุกหน่วยบริการ 

พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบ real time ส าหรับ
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 

- ติดตาม ก ากับการด าเนินงานตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ICT 
Governance) ด้วย COBIT5 Framework - ผู้บริหารก าหนดนโยบายการเงินการคลัง

ครอบคลมุด้านการเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการให้
ชัดเจนและให้บริการเต็มศักยภาพในทุกหน่วย
บริการ 

- สร้างเครือข่ายทีม่ีการท างานท่ีชัดเจนและถ่ายทอด
ความรู้การท างานสู่สหวิชาชีพ 
- มีการคืนข้อมูลในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
กิจกรรมส าคัญ/มาตรการ 

2562 2563 2564 
- หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขมกีาร
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

- สนับสนุนงบประมาณส าหรับโรงพยาบาลชุมชนใน
ส่วนของงบเงินบ ารุง 

- บูรณาการงบประมาณที่มีอยู่อยา่งจ ากัดกับแผนงาน/
โครงการของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนๆ 

- สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีมผีลการ
ด าเนินงานดีเด่น/เป็นเลศิได้รับรางวัลในเวที
ระดับต่างๆ - ขับเคลื่อนด้วยระบบพี่เลีย้ง และยกระดับคุณภาพ

ของหน่วยบริการ 

- บุคลากรสาธารณสุขได้รบัการพฒันา
ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเสรมิศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

- มีการน านโยบายพี่ช่วยน้องประกาศเป็นแนวทาง
และท าการติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

- สร้างความส าคัญและสร้างแรงจงูใจในการ
ด าเนินงานแก่เจ้าหนา้ที่ 

- สร้างเวทีการน าเสนอผลงานและผลักดัน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ที่ต่อเนื่อง - มีเวทีเชิดชูบุคลากร และหน่วยงาน เวทีการ

ประกวดดา้นคุณธรรมจริยธรรมครอบคลุมทุกด้าน 
- พัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะการน าสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดการ/ด าเนินงานในพ้ืนท่ีให้กับบุคลากร
สาธารณสุขโดยสนับสนุน Information Technology 
เพื่อบริหารจดัการข้อมลู เช่น Tableau, PowerBI,   
R Statistic เป็นต้น 

- พัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรสาธารณสุข 

- สร้างมาตรฐานกระบวนงานส าคญัใน
หน่วยงานให้สามารถท างานทดแทนกัน
ได ้

- สร้าง guideline ที่มีการเข้าถึงง่ายและสร้างคูม่ือ
การท างานท่ีมีความชัดเจน  

- สนับสนุน Operation Technology เช่น H4U 
Mobile Application เป็นต้น 

- ส่งเสริมการถอดกระบวนงาน SOP และ
น ามาใช้เป็นแนวทางในพื้นที่อ่ืนๆหรือเป็น
ตัวอย่างในการน า Model ไปใช้ในงานต่างๆ มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถควบคุมก ากับการ

ท างานของผู้รับผิดชอบงานได ้
- บูรณาการข้อมลูจากแหล่งต่างๆ เพื่อลดภาระการ
บันทึกข้อมูลของบุคลากรสาธารณสุข 

- สถานบริการผ่านเกณฑ์คณุภาพ
มาตรฐาน 

พัฒนา รพ.สต. ให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน รพสต.ติด
ดาว 

พัฒนา รพ.สต. ให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน รพสต.ติดดาว พัฒนา รพ.สต. ให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน รพ
สต.ตดิดาว 

พัฒนา รพช. ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน DHSA / HA พัฒนา รพช. ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน DHSA / HA พัฒนา รพช. ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน DHSA 
/ HA 

พัฒนา PCC ให้ผ่านเกณฑค์ุณภาพ พัฒนา PCC ให้ผ่านเกณฑค์ุณภาพ พัฒนา PCC ให้ผ่านเกณฑค์ุณภาพ 
พัฒนา รพ./รพ.สต. ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน งาน 
PP&P 

พัฒนา รพ./รพ.สต. ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน งาน 
PP&P 

พัฒนา รพ./รพ.สต. ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
งาน PP&P 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการเครือข่ายให้มคีวามเป็นเลิศการเงิน IT  
ธรรมาภิบาล  องค์กรคณุภาพ 

1. เพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายใหม้ีการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของหน่วยบริการมสีภาพคล่องด้าน
การเงิน 

1. จัดท าแผนเงินบ ารุงให้มคีุณภาพ รายจ่าย
สมดลุกับรายรับ 
2. ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายการเงินการ
คลัง อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน 
3. แม่ข่ายมีการคืนข้อมลูให้ทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
4. มีคณะกรรมการ CFO ร่วมในการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ได้รับจดัสรรทุกรายการ 

  2. ร้อยละของหน่วยบริการมีการประเมิน ITA ใน
ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. รพช. และ สสอ. มีการด าเนินงาน ITA ตาม
มาตรฐาน 

  3. ร้อยละของหน่วยบริการมีการด าเนินงาน ITA 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. รพช. และ สสอ. มรีะดับความส าเรจ็การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ITA ระดับ 3  

2. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
องค์กรคุณภาพสู่ความยั่งยืน 

1. หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

1. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กร
คุณภาพ HA 
2. สสอ .ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กร
คุณภาพ PMQA 

1. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กร
คุณภาพ HA บันไดขั้น 3  
2. สสอ. ผ่านเกณฑม์าตรฐาน PMQA ในหมวดที่
ก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. บุคลากรสาธารณสุขไดร้ับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ตลอดจนเสรมิศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรสาธารณสุขไดร้ับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ตลอดจนเสรมิศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1. เกิดนวัตกรรม, CQI, Best practice และมี
การน าไปใช้ในการด าเนินงานในพ้ืนท่ี อย่างน้อย
หน่วยงานละ 3 เรื่อง (ITA, IT, Finance) 
และมีการน าเสนอระดับจังหวัด 

4. สนับสนุนให้หน่วยงานมมีาตรฐาน
กระบวนงานท่ีส าคญั 

1. สร้างมาตรฐานกระบวนงานส าคัญใน
หน่วยงานให้สามารถท างานทดแทนกันได ้

1. หน่วยบริการมีการก าหนดกระบวนงานส าคัญ
อย่างน้อยหน่วยละ 2 เรื่องและความรู้และจัดท า
กระบวนงานตามมาตรฐานและประเด็นการท างาน
ที่ส าคัญ 

1. สร้าง guideline ประเด็นการท างานท่ีส าคัญ 
ที่มีการเข้าถึงง่ายและสร้างคู่มือการท างานท่ีมี
ความชัดเจน 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้
ด าเนินการผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
 

1. สถานบริการผ่านเกณฑ์คณุภาพมาตรฐาน 1. ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
2. ร้อยละของ PCC ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ 
3. ร้อยละของ รพช. ผ่านเกณฑ์ DHSA / HA 
4. ร้อยละของ รพ & รพสต. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คลินิกบริการสุขภาพด้าน PP&P 

1. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว 
ปี 2562 รพ.สต.ห้วยขอน/บ้านหนุน/ 
แดนชุมพล/บ้านลูนิเกตุ/ทุ่งน้าว /วังฟ่อน /หนอง
เสี้ยว ประเมินซ้ า ปี 2562 รพ.สต.ดอนแก้ว/
สะเอียบ 
2. รพ.สต.ผ่านกระบวนงานตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
ปี 2562 รพ.สต.วังดิน/ป่าเลา 
ปี 2563 รพ.สต.บ้านหนุน/นาไร่เดยีว 
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วิสัยทัศน์:                    “เป็นองค์กรคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง คนเมืองสองสุขภาพดี” 

 

 

 

G 5: การขับเคลื่อนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

G 4: ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
ครอบคลุมการบริการทุกสาขา เชื่อมโยงบริการระดบั เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการที่เท่าเทยีม ทั่วถึง และเปน็ธรรม 

 

G 7: ระบบสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยและการดูแลพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

G 8: ระบบการเงินการ

คลังมีประสิทธิภาพ 

G 9: มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเวชระเบียนที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร 
 

G 10: บุคลากรมีสมรรถนะและ

มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

G 3: ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การพัฒนาและ
จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐานอย่างครอบคลุม เข้าถึง
ได้ประชาชนสามารถ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาทุนมนุษย์
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้   

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

G 2: ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 

G 1: ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย สามารถจัดการตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ตามศักยภาพ 

G 6: การบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพ 

แผนที่กลยุทธ์ คปสอ.สอง ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ 1: การเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพของ

ประชาชนอย่างเหมาะสม 
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