




ก 

 

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

คำนำ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ประชุมพิจารณาทบทวนแผนเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยใช้กระบวนการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 1 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสาธารณสุขตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับพ้ืนที่ กำกับ ดูแล 
ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาสาธารณสุขฯ ดังกล่าวนี้   ได้ดำเนินการอย่างมีลำดับขั้นตอนแบบมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

         สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง          
ของประชาชนให้มีสุขภาพดี  2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 3) พัฒนาระบบ
บริหารองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ และ 4) เสริมสร้างภาคี
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน   รวมทั้งจัดทำประเด็นขับเคลื่อน 11 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสาธารณสุขแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565 และยุทธศาสตร์ ปี 2565-2569 เขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือรองรับการ
ปฏิรูปเขตสุขภาพ (นำร่อง ปี 2564-2566)  แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น จำเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปสู่การปฏิบัติและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน
อย่างสมดุลตามบริบทของพ้ืนที่เพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชนจังหวัดแพร่ ต่อไป 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

พฤศจิกายน 2564 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

สารบัญ 
หนา้ 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 2-11 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป สถานสุขภาพ  
 - ข้อมูลทั่วไป 12-15 
 - สถานะสุขภาพ 16-21 
ส่วนที่ 4 สาระสำคัญแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี   
 - วิสัยทัศน์ 22 
 - พันธกิจ 22 
 - เป้าหมาย 22 
 - ค่านิยมองค์กร 22 
 - ยุทธศาสตร์ 22 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนให้มีสุขภาพดี    
 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
 3) พัฒนาระบบบริหารองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ  

    ที่มีคุณภาพ             
 

 4) เสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน  
 -ประเด็นขับเคลื่อน (Driving issues) 2565 23 
 -เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นขับเคลื่อน และตัวชี้วัด 24-27 
 -ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน 28-30 
ส่วนที่ 5 กลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 31-34 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 -2569) ฉบับทบทวน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดตัวชี้วัดหลัก (KPIs) รวม 34 ตัวชี้วัด จำแนกเป็น ยุทธศาสตร์ที่  1 จำนวน          
14 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 9 ตัวชี้วัด และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน    
5 ตัวชี้วัด รวมทั้งจัดทำประเด็นขับเคลื่อน   11 ประเด็นในระดับจังหวัด ผ่านกลไกการบริหารจัดการ การกำกับ 
ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
(กวป.) และคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สุขภาพ จังหวัดแพร่ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการและ
กิจกรรมการปฏิบัติงานต่อไป 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ มุ่งเน้นนโยบายปฏิรูป (Big ROCK) ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565  นโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพที่  1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ งประกอบด้วยกลไก              
การขับเคลื่อนปฏิรูปกิจกรรม (Zand Box) 5 ด้าน คือ ด้านอภิบาลระบบ กำลังคนสุขภาพ ระบบการเงินการคลัง 
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสุขภาพ โดยให้ความสำคัญประเด็นขับเคลื่อน (Driving issues)  11 ประเด็น     
ในระดับจังหวัด คือ 
   1.ผู้สูงอายุ (ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวลำ) 
   2.การป้องกันควบคุมวัณโรค (treatment coverage) 
 3.การป้องกันควบคุมโรค COVID 19 (Vaccine Coverage/COVID Free setting) 
 4.การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
   -ผู้ป่วยควบคุม ระดับน้ำตาล/ความดันโลหิต เพิ่มข้ีน 
   -ลดผู้ป่วยรายใหม่ 
 5.พัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย (ผู้ที่พยายามฆ่าและฆ่าตัวตายสำเร็จ) 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานผลิตยาสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่ง
ผลิตกัญชาทางการแพทย์สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 

             7.การพัฒนาระบบ 30 บาท รักษาทุกที่ (พัฒนาระบบข้อมูล/การเรียกเก็บ) 
 8.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง (การกำกับวิกฤตทางการเงิน ) 
 9.การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ Human Resources (HR) 
  -การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  -การสร้างสุขให้เจ้าหน้าที่ 
  10.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและปลอดภัย  
    -มาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูล 
    -มาตรฐานความปลอดภัยระบบข้อมูล  
    11.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการดําเนินงาน 
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564  ได้ให้ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ตามแนว
พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาธารณสุขสร้างชาติ ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ สาธารณสุขวิดีใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปี 2565 ใน 9 นโยบาย  

1) ใช้มาตรการสาธารณสุข ขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจนําพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ประชาชน
กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติยิ่งข้ึน   

2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐ ให้สาธารณสุขไทย เป็นเรื่องง่าย สะดวกเข้าถึงได้ อย่างรวดเร็ว 
3) พัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ อสม.หมอประจําบ้าน หมออนามัย  
หมอครอบครัว  
4) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต. เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจําตําบล"ชุมชนสุขภาพดี 

พ่ึงตนเองได”้  
5) พัฒนาและบูรณาการสําหรับผู้ป่วยสูงอายุ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
6) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ต่อยอด 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส้นตัว ลดความ

ยุ่งยาก ลดรายจ่ายของประชาชน  
7) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็ง รักษาทุกที่ ทั้ง ผ่าตัด เคมีบําบัด รังสีรักษาที่รวดเร็ว 

ครอบคลุม ทุกพ้ืนที ่ 
8) พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” 
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพประชาชน รูปแบบใหม่ ทันสมัย 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้วางกรอบแนวคิดให้มี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
สําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้  

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี  
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
พันธกิจ  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
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ค่านิยมองค์กร  (Core value) “ MOPH” 
M: Mastery เป็นนายตนเอง  
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P: People center ใส่ใจประชาชน  
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

ภายใตกรอบ 14 แผนงาน 38 โครงการ และ 65 ตัวชี้วัด เพ่ือการกำกับติดตามผลการ ดำเนินงาน และ     
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดำเนินงานพรอมทั้งจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด ดังกลาวใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยสามารถจําแนกตามแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & 
Protection Excellence)  

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence  
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยแผนยุทธศาสตร์ 

ได้กำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็น

เลิศใน 4 ด้าน คือ 

1. Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)   

2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

3.People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 

4.Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

1. Promotion Prevention & Protection Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ   

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

1) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

3) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

4) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
5) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
6) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

7) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
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2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

2) โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพและ อสม. 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

3) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
5) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
6) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
7) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยแบบกึ่งเฉียบพลัน 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
15) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
16) โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
17) โครงการการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care) 
18) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
19) โครงการกัญชาทางการแพทย ์

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

20) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 

21) โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 
แผนงานที่ 9: อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และการแพทย์ 

22) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
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3.People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 

1) โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
2) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 

4.Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

1) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
4) โครงการ Smart Hospital  

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

5) โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 
6) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ 

7) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป สถานสุขภาพ 
1. ลักษณะพื้นที ่
    1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดแพร่ เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 14.70 ถึง 
18.44 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 551 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร 
(ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ และมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 

ทิศเหนือ   เขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง น่านและพะเยา 

ทิศตะวันออก  เขตอำเภอเมืองแพร่และอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ 

ทิศใต้   เขตอำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย 

ทิศตะวันตก   เขตอำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง 

(ท่ีมา : หนังสือประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดแพร) 

  

     

 

 

 

1 .2 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
พ้ืนที่จังหวัดแพร่ ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพ้ืนที่ราบเพียง

ร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยมคล้ายก้นกระทะ พ้ืนที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่าง   
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หุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพ้ืนที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย และ
อีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณที่ตั้งอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร 

จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่รวม 6,538.59 ตารางกิโลเมตร ประชากร รวม 441,726 คน ความหนาแน่นของ
ประชากร 67.55 คนต่อตารางกิโลเมตร  
 
2. การปกครองและภาวะเศรษฐกิจ 

จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน 18 ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล      
25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 57 แห่ง 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลจำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. และ อบต. 
อำเภอ จำนวน 

ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. อบต. 

อำเภอเมืองแพร่ 20 166 18 1 1 9 9 
อำเภอสูงเม่น 12 110 - - - 1 12 
อำเภอเด่นชัย 5 52 - - - 3 4 
อำเภอสอง 8 85 - - - 2 7 
อำเภอลอง 9 10 - - - 6 5 

อำเภอหนองม่วงไข ่ 6 35 - - - 1 5 
อำเภอร้องกวาง 11 93 - - - 2 8 
อำเภอวังชิ้น 7 77 - - - 1 7 
รวม 78 708 18 1 1 25 57 

  จังหวัดแพร่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาตลาดประจำปี พ.ศ.2560 มูลค่าเท่ากับ 28,379 ล้าน
บาท โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ 
 อันดับ 1 คือ สาขาเกษตรกรรมฯ  4,934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.4 
 อันดับ 2 คือ สาขาการศึกษา  4,443 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.7 
 อันดับ 3 คือ สาขาขายส่ง ขายปลีกฯ 2,985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่อปีของประชากร ปี 2560 เท่ากับ 67,057 บาท จัดเป็นอันดับที่ 69 ของ
ประเทศ และเป็นลำดับที่ 16 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 (ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2563) 
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3. ทรัพยากรสาธารณสุข 
    3.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
ตาราง 2 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จำแนกระดับสถานบริการ จังหวัดแพร่ 

อำเภอ 
โรงพยาบาล (จำนวน/เตียง) 

รพ.สต. สสช. 
รพท. รพช. สัดส่วนเตียงต่อประชากร 

เมืองแพร่ 1/500  1 : 234 27 0 

ร้องกวาง  1/60 1 : 803 16 1 
ลอง  1/60 1 : 904 14 0 

สูงเม่น  1/30 1 : 2,465 16 0 
เด่นชัย  1/30 1 : 1,179 8 0 

สอง  1/30 1 : 1,649 15 1 
วังช้ิน  1/30 1 : 1,531 17 0 

หนองม่วงไข ่  1/30 1 : 582 6 0 
รวม 1/500 7/270 1 : 574 119 2 

(ที่มา : งานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ สสจ.แพร,่ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563) 

    3.2 สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดแพร่   

ประเภทสถานประกอบการ 
  

อำเภอ รวม 
เมือง สูงเม่น เด่นชัย หนอง

ม่วงไข่ 
ร้อง
กวาง 

สอง ลอง วังช้ิน 
  

1. ข้อมูลสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ          

  1.1 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 40 20 3 3 5 3 5 2 81 

        - เจ้าของเป็นเภสัชกร 29 15 2 3 5 2 5 1 62 

        - เจ้าของไม่ใช่เภสัชกร 11 5 1 0 0 1 0 1 19 

  1.2 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) 10 5 4 1 2 3 3 1 29 

  1.3 ร้านขายยาสัตว์ (ขย.3) 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

  1.4 ร้านขายยาแผนโบราณ (ขยบ.) 4 0 0 0 0 1 0 0 5 

  1.5 ร้านขายยาแผนปัจจุบันท่ีจำหน่ายวัตถุออกฤทธ์ิฯ ¾ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

  1.6 ร้านขายยาแผนปัจจุบันท่ีจำหน่ายยาเสพติดฯ 
ประเภท 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

  1.7 สถานท่ีจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

  1.8 สถานท่ีครอบครองวัตถุออกฤทธิ์          

        1.8.1 วัตถุออกฤทธ์ิ ประเภท 2  5 1 1 1 2 1 2 1 14 

                 - หน่วยงานรัฐ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

                -  เอกชน 4 0 0 0 1 0 1 0 6 
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ประเภทสถานประกอบการ 
  

อำเภอ รวม 
เมือง สูงเม่น เด่นชัย หนอง

ม่วงไข่ 
ร้อง
กวาง 

สอง ลอง วังช้ิน 
  

        1.8.2 วัตถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3 5 0 1 0 0 0 0 0 6 

        1.8.3 วัตถุออกฤทธ์ิ ประเภท 4 11 2 4 0 1 2 2 1 23 

  1.9 สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ 11 1 0 0 1 0 0 0 13 

  1.10 สถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข้าข่ายโรงงาน 19 5 2 1 2 3 4 4 40 

  1.11 สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน 82 46 30 10 23 24 12 14 241 

         - บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 46 31 23 0 6 4 1 5 116 

         - กลุ่มแม่บ้าน 7 4 3 10 13 11 5 4 57 

         - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน 3 4 0 0 2 3 0 1 13 

         - เอส เอ็ม แอล 5 2 2 0 0 3 2 0 14 

         - ส่วนราชการ 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

 1.12 สถานท่ีนำเข้าอาหาร 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

 1.13 สถานท่ีนำเข้าวัตถุอันตราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.14 สถานท่ีผลิตเครื่องสำอาง 8 4 3 2 4 1 1 2 25 

2. ข้อมูลสถานประกอบการด้านบริการสุขภาพ          

  - เวชกรรม 25 13 4 0 1 3 1 3 50 

  - เวชกรรมเฉพาะทาง 26 1 0 0 0 0 1 0 28 

  - ทันตกรรม 12 2 0 0 1 0 2 0 17 

  - ทันตกรรมเฉพาะทาง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

  - การพยาบาลและผดุงครรภ์ 7 10 0 4 5 9 6 2 43 

  - กายภาพบำบัด 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

  - เทคนิคการแพทย์ 5 1 0 0 0 1 1 0 8 

  - สหคลินิก 7 1 0 0 0 2 0 0 10 

  - โรงพยาบาลเอกชน 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

  - การแพทย์แผนไทย+แผนไทยประยุกต ์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

  - การผดุงครรภ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

3. ข้อมูลสถานประกอบการด้านธุรกิจบริการสุขภาพ          

  - สปาเพื่อสุขภาพ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

  - นวดเพ่ือสุขภาพ 20 0 0 0 1 0 0 0 21 

  - นวดเพ่ือเสริมสวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดแพร่  จำแนกเป็น ข้อมูลสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
มากที่สุดคือร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จำนวน 81 แห่ง ข้อมูลสถานประกอบการด้านบริการสุขภาพ มากที่สุดคือ ด้านเวชกรรมจำนวน 50 แห่ง  ข้อมูล
สถานประกอบการด้านธุรกิจบริการสุขภาพ มากที่สุดคือ นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 21 แห่ง  (ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.แพร่, 2563 ) 
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แผนภูมิที่ 1 ปิรามิดประชากรจังหวัดแพร่ 

 

 
   ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า  ประเทศไทย เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ประมาณการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ (Aged Society) มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ สำหรับ
จังหวัดแพร่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ พ.ศ.2563 พบประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.09 
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แผนภูมิที่ 2 อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จังหวัดแพร่ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละการมีชีวิตอยู่ของประชากรจังหวัดแพร่

 

อายุคาดเฉลี่ย หมายถึง การคาดประมาณการจำนวนปีโดยเฉลี่ยของการมีชีวิตอยู่ของประชากร 
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
อยู่ที่ 85 ปี และต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี จังหวัดแพร่ ปี 2563 ร้อยละ 75.2 



18 
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แผนภูมิที่ 4 ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่ออายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดแพร่ 

 
 ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่ออายุขัยเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดแพร่ ปี 2563 พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการเสียชีวิต
จาก Chronic disease 704.85 ต่อแสนประชากร เช่นโรคหลอดเลือดสมอง ติดเชื้อใน  แสเลือด มะเร็งตับฯ และ
จากการเสียชีวิตจากปัจจัยภายนอก Eternal Cause เช่น บาดเจ็บทางถนน ฆ่าตัวตายฯ 

แผนภูมิที่ 5 สัดส่วนการเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคท่ีสำคัญจากปัจจัยภายใน 

 
 

การเสียชีวิตจากปัจจัย Chronic disease ในจังหวัดแพร่ ที่สำคัญคือ โรคหลอดเลือดสมอง ติดเชื้อใน  
แสเลือด มะเร็งตับฯ  
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แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนการเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคท่ีสำคัญจากปัจจัยภายนอก 

 
 

การเสียชีวิตจากปัจจัยภายนอก Eternal Cause ในจังหวัดแพร่ ที่สำคัญคือ การบาดเจ็บทางถนน การ
ฆ่าตัวตาย การจมน้ำ ฯ         

แผนภูมิที่ 7 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน จังหวัดแพร่  

 
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค ในจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2564 ที่สำคัญคือ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน เนื้อเยื่อผิดปกติฯ และ ผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค ในจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2564 คือ โลหิตจาง
อ่ืนๆ ปอดบวม ระบบทางเดินปัสสวะ เบาหวานฯ 
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แผนภูมิที่ 8 สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดแพร่ 

 
 
สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดแพร่ ณ วันที่  30 กันยายน 2564  พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิม      

4 ราย ผู้รักษาหายแล้วกลับบ้านวันนี้ 12 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1599 รายโดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 489 
ราย คนแพร่ไม่ทิ้งกันและกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 503 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สะสม 607 ราย 
(เสียชีวิตสะสม 6 ราย) รักษาตัวอยู่ 95 ราย รักษาหายแล้ว 1498 ราย  

   แผนภูมิที่ 9 ผลการดำเนินงานรักษาโรควัณโรค จังหวัดแพร่ 

 
อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด ร้อยละ 78.88 (อัตราการวัดผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด

เสมหะพบเชื้อรายใหม่ซึ่งประกอบ ด้วยการรักษาหาย (Cure) และจำนวนการรักษาครบ (Complete) รวมกัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วย วัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา)  
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แผนภูมิที่ 10 ข้อมูลการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน จังหวัดแพร่ 

 

ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 
2564 เสี่ยงร้อยละ 12.84 สงสัยป่วย 8.44 ปกติ 78.32 และประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2564 เสี่ยงร้อยละ 13.68 สงสัยป่วย 1.58 ปกติ 84.38 

แผนภูมิที่ 11 ร้อยละผู้วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัดแพร่ 
 

 
 

 ร้อยละผู้วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัดแพร่ ปี 2564 (≥40) ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอำเภอ 
ร้อยละผู้วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันได้ดี จังหวัดแพร่ ปี 2564 (≥40)  ผ่านเกณฑ์ 2 อำเภอ 
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ส่วนที่ 4 สาระสำคัญแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์กรคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อคนแพร่สุขภาพดี 

พันธกิจ (Mission) 
1. เสริมสร้างการดูแลสุขภาพ และการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

  และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง (PP&P Excellence) 
2. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยกระดับศักยภาพการให้บริการทุกระดับ 

  (Service Excellence) 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เข้าถึงง่ายและครอบคลุมทุกมิติ (Service Excellence) 
4. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (People Excellence) 
5. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 

  (Governance Excellence) 
เป้าหมาย (Goal) 

1. ประชาชนจังหวัดแพร่ สุขภาพดี 
2. องค์กรมีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่มีความสุข  
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ค่านิยมร่วม (Core Value) 
 M : Mastery    เป็นนายตัวเอง 
 O : Originality    เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
 P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 
 H : Humility    ถ่อมตนอ่อนน้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนให้มีสุขภาพดี 
 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 3. พัฒนาระบบบริหารองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ 
 4. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน    
 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
2. ป้องกัน ควบคุมโรค และจัดการปัจจัยเสี่ยง 
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3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ 
4. บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนุน 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรู้และองค์กรแห่งความสุข 
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่สื่อสาร 
7. สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ  

ประเด็นขับเคลื่อน (Driving issues) 2565  

  1. ผู้สูงอายุ  
  -ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวลำ   
   2.การป้องกันควบคุมวัณโรค 

   -treatment coverage 
 3.การป้องกันควบคุมโรค COVID 19 

  -Vaccine Coverage 
  -COVID Free setting 
 4.การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
   -ผู้ป่วยควบคุม ระดับน้ำตาล/ความดันโลหิต เพิ่มข้ีน 
   -ลดผู้ป่วยรายใหม่ 
 5.พัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย   
  -ผู้ที่พยายามฆ่าและฆ่าตัวตายสำเร็จ 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานผลิตยาสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่ง
ผลิตกัญชาทางการแพทย์สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 
           7.การพัฒนาระบบ 30 บาท รักษาทุกที่ 
   -พัฒนาระบบข้อมูล/การเรียกเก็บ 
 8.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง  
  -การกำกับวิกฤตทางการเงิน  
 9.การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ Human Resources (HR) 
  -การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  -การสร้างสุขให้เจ้าหน้าที่ 
 10.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและปลอดภัย  
    -มาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูล 
    -มาตรฐานความปลอดภัยระบบข้อมูล  
   11.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นขับเคลื่อน และตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนให้มีสุขภาพดี  
เป้าประสงค์ (Goal 1) : ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 

ประเด็นขับเคลื่อน : 1 ผู้สูงอายุ (ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวลำ)   
ตัวชี้วัด (KPI 1) : ร้อยละการหกล้มกระดูกหักของผู้สูงอายุลดลงจากปีที่ผ่านมา (ลดลง 30% ) 
ตัวชี้วัด (KPI 2) : ร้อยละตำบล LTC ผ่านเกณฑ์(90) 
ตัวชี้วัด (KPI 3) : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan(90) 
ตัวชี้วัด (KPI 4) : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (มากกว่า 97.5% ภายใน 4 ปี หรือสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์) 
ตัวชี้วัด (KPI 5) : ร้อยละของผู้สูงอายุ มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง(ร้อยละ 80) 
เป้าประสงค์ (Goal 2) : เครือข่ายบริการมีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
   ที่เป็นปัญหาระดับพื้นที่         
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน ควบคุมโรค และจัดการปัจจัยเสี่ยง 

ประเด็นขับเคลื่อน : 2 การป้องกันควบคุมวัณโรค  (treatment coverage) 
ตัวชี้วัด (KPI 6) : อัตราความครอบคลุมของการขึ้น ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment Coverage) ≥ร้อยละ 88 ของจำนวนการคาดประมาณของผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนที่ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 3 การป้องกันควบคุมโรค COVID 19 
  -COVID Free setting 
  -Vaccine Coverage 

ตัวชี้วัด (KPI 7) : ร้อยละของจังหวัดอำเภอ และตำบล มีคณะทำงานขับเคลื่อน(ร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัด (KPI 8) :ร้อยละของสถานบริการในแต่ละ Setting ผ่านการประเมิน Covid Free setting (ร้อยละ 90) 

ประเด็นขับเคลื่อน : 4 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   
   -ผู้ป่วยควบคุม ระดับน้ำตาล/ความดันโลหิต เพิ่มข้ีน 
   -ลดผู้ป่วยรายใหม่ 
ตัวชี้วัด (KPI 9) : ร้อยละของอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม(ร้อยละ100) 
ตัวชี้วัด (KPI 10) : ร้อยละของอำเภอมีการใช้ Digital platform ในการสื่อสาร NCDs (ร้อยละ50) 
ตัวชี้วัด (KPI 11) : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกระบวนการสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ร้อยละ50)                
ตัวชี้วัด (KPI 12) : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีระดับความดัน/ระดับน้ำตาล 
    อยู่ในเกณฑ์ปกติ(ร้อยละ10) 
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ประเด็นขับเคลื่อน : 5 พัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย  
        -ผู้ที่พยายามฆ่าและฆ่าตัวตายสำเร็จ 
ตัวชี้วัด (KPI 13) : ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (≥ร้อยละ 74) 
ตัวชี้วัด (KPI 14) : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ต่อแสน ปชก) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
เป้าประสงค์ (Goal 3 ) : หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานผลิตยาสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ    
และเป็นแหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 
ตัวชี้วัด (KPI 15) :ร้อยละของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร/กัญชามีจำนวนเพิ่มขึ้น(ร้อยละ10)  
ตัวชี้วัด (KPI 16) :ร้อยละกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ผ่านมาตรฐาน GAP (ร้อยละ10)   
ตัวชี้วัด (KPI 17) : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (มากกว่าร้อยละ 21.5)   
ตัวชี้วัด (KPI 18) :ร้อยละผู้ป่วย Palliative care (Z51.1)ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5) 

ประเด็นขับเคลื่อน : 7 การพัฒนาระบบ 30 บาทรักษาทุกที่ 
   -พัฒนาระบบข้อมูล/การเรียกเก็บ 
ตัวชี้วัด (KPI 19) : ร้อยละหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป(›ร้อยละ 90) 
ตัวชี้วัด (KPI 20) :ร้อยละหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดแพร่ สามารถให้บริการตามนโยบาย 30 บาทรักษา
ทุกที่ เครือข่ายล้านนา 2 (ร้อยละ 100) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน 
   การจัดบริการที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ (Goal 4) : ระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนุน 

ประเด็นขับเคลื่อน : 8   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง  
   -การกำกับวิกฤตทางการเงิน  
ตัวชี้วัด (KPI 21) : หน่วยบริการระดับอำเภอไม่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 6,7 (8 แห่ง)  
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เป้าประสงค์ (Goal 5) :ระบบบริหารจัดการองค์กรมีคุณภาพและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
                             ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรู้และองค์กรแห่งความสุข 
ประเด็นขับเคลื่อน : 9 การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์(Human Resources) 
  -การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  -การสร้างสุขให้เจ้าหน้าที่  
ตัวชี้วัด (KPI 22):ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา(≥ร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัด (KPI 23) : ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ส่งผลงานเพื่อประเมิน 
  เลื่อนระดับ (≥ ร้อยละ 25) 
ตัวชี้วัด (KPI 24) :ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของหน่วยงานสู่การนำไปใช้ 
  ประโยชน์ (บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง/ปี) 
ตัวชี้วัด (KPI 25) : ร้อยละ 70 ของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน  
  (Happinometer) 
ตัวชี้วัด (KPI 26) : ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ส่งผลงานเพื่อประเมิน 
  เลื่อนระดับ( ≥ ร้อยละ 30) 
เป้าประสงค์ (Goal 6) : สนับสนุนระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
   ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่สื่อสาร 

ประเด็นขับเคลื่อน : 10.พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและปลอดภัย 
    -มาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูล 
    -ความปลอดภัยระบบข้อมูล  
ตัวชี้วัด (KPI 27) : ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์ Smart Hospital  (Smart place ≥1 ข้อ, Smart tool 
≥2 ข้อ, Smart service ≥4ข้อ, Smart outcome ≥2ข้อ )  ร้อยละ 100                      
ตัวชี้วัด (KPI 28) : ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑค์ุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80 ) 
ตัวชี้วัด (KPI 29) : ร้อยละของสถานพยาบาลมีแผนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบบริการและบริการ 
  ตามแผนอย่างน้อย 1 บริการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน    
เป้าประสงค์ (Goal 7) : ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 11 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ 
ตัวชี้วัด (KPI 30) .ร้อยละของ PCU/NPCU ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ(ร้อยละ75) 
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ตัวชี้วัด (KPI 31) :ร้อยละของประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ 
ปฐมภูมิ(ร้อยละ60) 
ตัวชี้วัด (KPI 32) : ร้อยละของ รพ.สต กลุ่มเป้าหมาย Re accredit ปี 2565 ผ่านเกณฑ์  รพ.สต.ติดดาว 
 (ร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัด (KPI 33) : ร้อยละของ อสม.ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับเป็น อสม.หมอประจำบ้าน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
(ร้อยละ 80 )    
ตัวชี้วัด (KPI 34) : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด(ร้อยละ 80)     
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสขุภาพด้วยตนเองของประชาชนให้มีสขุภาพดี 
เป้าประสงค์ (Goal 1) : ประชาชนทุกกลุม่วัยมีการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย  

ประเด็นขับเคลื่อน :1 ผู้สูงอายุ (ไม่ลม้ ไมล่ืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวลำ)   
1.ร้อยละการหกล้มกระดูกหักของผู้สูงอายลุดลงจากปีท่ีผ่านมา 
 (ลดลง 30% เทียบปี 64= 2.5,1.7,0.8,0.4) 

30 30 30 30 
 

30 

2. ร้อยละตำบล LTC ผ่านเกณฑ ์ 90 95 98 100 100 
3.ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90 95 98 100 100 
4.ร้อยละของผูสู้งอายุกลุม่ติดสังคม (มากกว่า 97.5% ภายใน 4 ปี หรือสิ้นสุดแผน
ยุทธศาสตร์) 

97.5 97.5 97.5 97.5 
 

97.5 

5.ร้อยละของผูสู้งอายุ มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 80 90 100 100 100 
เป้าประสงค์ (Goal 2) : เครือข่ายบริการมีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาระดับพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน ควบคุมโรค และจัดการปัจจัยเสี่ยง   
ประเด็นขับเคลื่อน : 2 การป้องกันควบคุมวัณโรค  

6. อัตราความครอบคลุมของการขึน้ ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และ
กลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ≥ร้อยละ 88 ของจำนวนการคาด
ประมาณของผู้ป่วยวณัโรคในพ้ืนท่ี 

 
88 

 
90 

 
92 

 
94 

 
95 

ประเด็นขับเคลื่อน : 3 การป้องกันควบคุมโรค COVID 19 
7.ร้อยละของจังหวัดอำเภอ และตำบล มีคณะทำงานขับเคลื่อน 100 100 100 100 100 
8.ร้อยละของสถานบริการในแตล่ะ Setting ผ่านการประเมิน  Covid Free 
setting  

90 94 96 98 100 

ประเด็นขับเคลื่อน : 4 การป้องกันและควบคมุโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง   

9.ร้อยละของอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

 

100 
 

100 100 100 
 

100 

10.ร้อยละของอำเภอมีการใช้ Digital platform ในการสื่อสาร NCDs  50 70 100 100 100 

11.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มกระบวนการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  50 60 70 800 100 
12.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมรีะดับ 
      ความดัน/ระดับนำ้ตาลอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

 

10 
 

20 30 40 
 

50 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัด พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสขุภาพด้วยตนเองของประชาชนให้มีสขุภาพดี 
เป้าประสงค์ (Goal 2) : เครือข่ายบริการมีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาระดับพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน ควบคุมโรค และจัดการปัจจัยเสี่ยง  

ประเด็นขับเคลื่อน : 5 พัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย (ผู้ที่พยายามฆ่าและฆ่าตัวตายสำเร็จ) 
13. ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการสุขภาพจิต  ≥74 ≥74 ≥74 ≥74 ≥74 

14. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ต่อแสนประชากร ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านเกณฑม์าตรฐานที่กำหนด 

เป้าประสงค์ (Goal 3 ) : หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ/ทุติยภูมิ  

ประเด็นขับเคลื่อน : 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานผลิตยาสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่ง
ผลิตกัญชาทางการแพทย์สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในเขตสขุภาพที่ 1 
15.ร้อยละของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร/กัญชามีจำนวนเพิ่มขึ้น 10 15 20 25 30 
16.ร้อยละกลุ่มผูป้ลูกสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ผ่านมาตรฐานGAP  10 15 20 25 30 
17.ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

≥21.5 ≥21.5 ≥21.5 ≥21.5 ≥21.5 

18.ร้อยละผู้ป่วย Palliative care (Z51.1)ได้รับการรักษาด้วยยากญัชาทาง
การแพทย์  

5 10 15 20 25 

ประเด็นขับเคลื่อน : 7 การพัฒนาระบบ 30 บาทรักษาทุกที่ 
19. ร้อยละหน่วยบริการที่มศีูนย์จดัเก็บรายไดคุ้ณภาพ ระดับดี ข้ึนไป ›90 ›90 ›90 ›90 ›90 

20.ร้อยละหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดแพร ่ สามารถให้บริการตาม
นโยบาย  
     30 บาทรักษาทุกท่ี เครือข่ายล้านนา 2  

100 100 100 100 100 

ประเด็นขับเคลื่อน : 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง 
21.หน่วยบริการระดับอำเภอไม่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดบั 6,7 8 8 8 8 8 

เป้าประสงค์ (Goal 5) : ระบบบริหารจดัการองค์กรมีคุณภาพและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรู้และองค์กรแหง่ความสุข 
ประเด็นขับเคลื่อน : 9 การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์(Human Resources) 

22.ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นได้รับการ
พัฒนา  

≥80 
 

≥80 ≥80 ≥80 
 

≥80 

23.ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนระดับ 

≥25 
 

≥27 ≥29 ≥31 
 

≥33 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัด พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

24.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของหน่วยงานสู่
การนำไปใช้ประโยชน์ (บทความวจิัยไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 
เรื่อง/ปี) 

10 10 10 10 10 

25.ร้อยละ ของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน 
(Happinometer) 

70 70 70 70 70 

26.ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ส่งผล
งานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ  

≥30 ≥32 ≥34 ≥36 
 

≥36 

 เป้าประสงค์ (Goal 6) : สนับสนุนระบบบริการสขุภาพเพ่ือการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่สื่อสาร 
ประเด็นขับเคลื่อน : 10 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและปลอดภยั 
27.ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์ Smart Hospital  (Smart place ≥1 
ข้อ, Smart tool ≥2 ข้อ, Smart service ≥4 ข้อ, Smart outcome ≥2ข้อ                        

100 100 100 100 100 

28.ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คณุภาพข้อมลู 80 80 85 90 95 

29.ร้อยละของสถานพยาบาลมีแผนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนนุระบบ
บริการและบริการ ตามแผนอย่างน้อย 1 บริการ 

100 100 100 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 
เป้าประสงค์ (Goal 7) : ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ  
ประเด็นขับเคลื่อน : 11 พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพการแพทยป์ฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ 
30. ร้อยละของ PCU/NPCU ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 75 80 85 100 100 
31. ร้อยละของประชาชนท่ีมีรายช่ืออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมไิดร้ับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ท่ี
ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

60 70 80 100 100 

32.ร้อยละของ รพ.สต กลุ่มเป้าหมาย Re accredi ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว 

100 100 100 100 100 

33.ร้อยละของ อสม.ที่ได้รับการพฒันาและยกระดับเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 
ผ่านเกณฑ์คณุภาพ     

80 80 80 80 80 

34. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการดูแลจาก อสม.หมอประจำบา้นอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด    

80 80 80 80 80 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

ส่วนที่ 5 กลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
   

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) นี้ มีกลไกการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยยึดความสำเร็จตามตัวชี้วัดหลักที่ปรากฏในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวม 34 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์การประเมินและมอบหมายให้คณะกรรมการวางแผนและประเมิน  ผลงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ (กวป.แพร่) และเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (คปสอ.) เป็นองค์กรหลักทำหน้าที่กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลตามแผนพัฒนาสาธารณสุขฯ ดังกล่าว พร้อมใช้กลไกการบริหารงานสาธารณสุขของคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (กวป.แพร่) ทำหน้าที่ตรวจสอบ รับรองผลการดำเนินงาน
ต่างๆ นอกจากนี้มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานฯ ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำหน้าที่
กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฉพาะด้าน/เฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ 
ที่กำหนดไว้ โครงสร้างกลไกการกำกับ ติดตามและประเมินผลหลัก ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (กวป.แพร่) มีหน้าที่  

1) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและแผนปฏิบัติราชการประจำปี กำกับ และ
ติดตามการดำเนินงานตามแผน ของหน่วยงานในสังกัด 

2) พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
2. คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และหัวหน้า
กลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่  

1) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ กับคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไป ตามกรอบทิศทาง และแนวทางท่ีกำหนด  

2) พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
3) กำกับ และติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

3. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่  ซึ่งมีรองนายแพทย์สาธารณสุข หรือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน มีผู้แทนกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับมอบหมาย และผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการ ทำหน้าที่
ติดตาม 

1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
การติดตามประเมินผล 

2) ร่วมดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
3) นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุจังหวัด เพื่อพิจารณา

ทบทวน/ปรับปรุงแก้ไข 
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4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ และเร่งรัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด       ของ
แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดแพร่และแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจำปีเพ่ือให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนด  

โดยมอบหมายให้กลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ดำเนินการรวบรวมผลการ
ดำเนินงานและมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้สรุปเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงาน
สาธารณสุข รับทราบ/รับรอง  

 
 

ผังโครงสร้างกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดแพร่ประจำปี
งบประมาณ 2565-2569 มีดังนี้ 

 
 

     องค์ประกอบ                     บทบาทหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 

ระดับจังหวัด (กวป.แพร่) 

งานนิเทศงานและตรวจราชการสาธารณสุขระดับจังหวัด 

(สสจ.แพร่) 

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 

จังหวัดแพร่   

ตรวจสอบและรับรองผลการ

ประเมินตัวชี้วัด (KPIs) 

นิเทศฯ เครือข่ายบริการสาธารณสุข

ในสังกัด (รพ./สสอ/CUP) 

เร่งรัดการดำเนินงานฯ 

 (เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน) 
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แนวทางปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดแพร่ ประจําปีงบประมาณ 2565 

1. การเสนอขออนุมัติแผน 

1.1 แผนงาน ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ/แผนปฏิบัติราชการประจำปี/ แผนเงินบำรุง  

สสจ.แพร่/ แผนทางการเงินสําหรับหน่วยบริการ(PLANFIN) /แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล/แผนเงินบำรุงสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ/แผนเงินบำรุง รพ.สต. (หมายเหตุ**โครงการกองทุนสุขภาพตำบลให้บรรจุไว้ในแผนเงินบำรุง 

รพ.สต.)  

1.2 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขออนุมัติเล่มแผนงาน ก่อนการขออนุมัติโครงการยกเว้นมีเหตุจำเปน็ 

เร่งด่วน โดยดำเนินการขออนุมัติแผนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 

1.3 ทุกแผนงานผู้มีอํานาจอนุมัติ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1.4 หนังสือนําส่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.5 กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ (Action Plan)   

ทุกแหล่งงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์ฯ ภายในวันที่ 15 พ.ย. ของทุกปี 

เพ่ือเสนอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

2. การเสนอขออนุมัติโครงการ 

2.1 โครงการที่เสนอขออนุมัติ ต้องอยู่ในบัญชีแผนที่ได้รับการอนุมัติ ยกเว้นงบประมาณท่ีได้รับการ 

จัดสรรนอกเหนือแผนที่กำหนด (กรณีเล่มแผนยังไม่ได้อนุมัติให้แนบใบแผนตามโครงการมาอนุมัติด้วย)  

2.2 กลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ จัดทําโครงการตามรูปแบบการเขียนโครงการที่กําหนดขึ้น โดยมีบันทึก 

ข้อความหรือหนังสือนําส่ง เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 1 ฉบับ และแนบสำเนาแผนหน้าที่ระบุโครงการที่จะส่ง

ขออนุมัติมาด้วย 

2.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ โดยงานแผนงาน ตรวจสอบ/กลั่นกรองโครงการฯ ภายใน 2 วัน 

หลังจากได้รับโครงการฯ โดยตรวจสอบจากวัน เวลา ในเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานฯ ตรวจสอบตามข้อ 2.1-2.2 

วัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รายละเอียด

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ และห้วงเวลาที่ดําเนินงาน 

2.4 การกลั่นกรองโครงการ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดําเนินการ ดังนี้  

- กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ จะดําเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแก้ไข   

- กรณีตรวจสอบแล้ว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะเสนอผู้มี

อํานาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯ  
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2.5 อำนาจในการอนุมัติโครงการ 

1) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงาน

อ่ืน” เป็นอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด)  อ้างอิงตามหนังสือคำสั่ง

จังหวัดแพร่ ที่ 3278/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ

จังหวัดแพร่ ข้อ 2.3 ภาคผนวก ค เรื่องที่ 5 อื่นๆ  

2) การอนุมัติโครงการตามวงเงินที่กำหนด” เป็นอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานตามหนังสือ

คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3278/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ า

ราชการจังหวัดแพร่ ข้อ 2.5 ภาคผนวก จ (อำนาจสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาตการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการ

อ่ืนๆ) 

3. กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กาจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3.5 หนังสือคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3278/2563  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

6) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 

4. เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2565 

4.2 ระบบรายงานผล KPI ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ 2565-2569  

4.3 แบบรายงานสถานการณ์ดำเนินโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

5. เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการ *ดาวโหลดข้อมูล shorturl.at/ertKU 

5.1 ตัวอย่างการเขียนโครงการ ที่เสนออนุมัติ นพ. สสจ.แพร่ 

5.2 สรุปรายละเอียดงบประมาณภายใต้กิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5.3 แบบฟอร์มแผน 65 สสจ-คปสอ. 

5.4 เทคนิคการเขียนโครงการ 

5.5 คู่มือ SMS 63 V3 

5.6 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

5.7 นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
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5.8 นโยบายมุ่งเน้น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5.9 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 2565 

5.10 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 

5.11 รายละเอียด KPI กระทรวง ปี 2565  

5.12 ตัวอย่างแบบรายงานสถานการณ์ดำเนินโครงการ 

5.13 แนวทางการเบิกจ่ายเงิน สสจ.แพร่ ปี 61 

5.14 แนวทางการเบิกจ่ายเงิน สสจ.แพร่ ปี 62 

5.15 หนังสือคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3278/2563   

 

 

 

 

 
 ดาวโหลดข้อมูล shorturl.at/ertKU 


