
แผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
พัฒนามาตรฐาน บริการด้านสุขภาพ  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขภายในปี 2569 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
2. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม 
3. พัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพ 
4. บริหารทรัพยากรให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมองค์กร (Core Values)  
Mastery: เป็นนายตนเอง   
Originality: เร่งสร้างสิ่งใหม่  
People centered approach: ใส่ใจประชาชน  
Humility: ถ่อมตนอ่อนน้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP &P Excellence) 
2. พัฒนาด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
3. พัฒนาด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4. พัฒนาด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

เป้าประสงค์  
ประชาชนอ าเภอศรีสัชนาลัย สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

 



 
กลยุทธ์ 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP &P Excellence) 
1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
4. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ 

บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
2. พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 

บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 1. เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
3. เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ให้บุคลากร 

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
3. สร้างการจัดการความรู้ในองค์กร 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ             
(PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย   
(ด้านสุขภาพ) 

1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ 
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการเป็นเลิศ  
(Service  Excellence) 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและอสม. 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) 

1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
2) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า 
3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล 
4) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทารกแรกเกิด 
5) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและ
การดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
6) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
7) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและ



ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
จิตเวช 

  8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต  
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
14) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
15) โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง(Intermediate 
Care : IMC) 
16) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS 
17) โครงการกัญชาทางการแพทย์ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบส่งต่อ 

1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 

1) โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการพื้นที่เฉพาะ 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  
(People Excellence) 

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ 

1) โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
2) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
แห่งความสุข 
 

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร 1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 



ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(Governance Excellence) คุณภาพ 2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


