
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 
นโยบายการบริหารงาน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง มีภำรกิจดูแลประชำชนทุกช่วงวัยตั้งแต่
เกิดจนสิ้นอำยุขัย ต้องท ำงำนทั้งในมิติสุขภำพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดควำมเจ็บป่วย ลดควำมจนของประชำชน 
ดังนั้น นโยบำยที่ต้องกำรให้เกิดผลต่อประชำชนทุกคนในอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ ที่ส ำคัญ 4 ด้ำน ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสำน รักษำ ต่อยอด และพัฒนำกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชำชน 

2. กำรดูแลให้ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรง ทั้งทำงกำย ทำงใจ และมีควำมมั่นคงทำงสุขภำพ เพ่ือให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีสุขภำพแข็งแรง และลดอัตรำกำรเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้ำงเสริมให้ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพที่ถูกต้อง เพ่ือกำรมีสุขภำพที่ดีส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย และโภชนำกำรที่ถูกสุขอนำมัย ให้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

(2.2) พัฒนำเด็กไทยให้มีคุณภำพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่ำงต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีพัฒนำกำร
สมวัย มีคุณภำพเพ่ือส่งต่อกำรพัฒนำในระยะถัดไป 

(2.3) จัดกำรดูแลระยะยำวรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงเป็นระบบ ให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพดีลดจ ำนวนผู้ป่วย
ติดบ้ำน ติดเตียง เข้ำถึงกำรบริกำรอย่ำงมีศักดิ์ศรีสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และภำคเอกชน เข้ำมำจัดบริกำรดูแล
ระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุโดยก ำกับดูแลให้มีมำตรฐำน 

(2.4) จัดกำรภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงสุขภำพอย่ำงครบวงจรและบูรณำกำร ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ วิกฤตกำรณ์ด้ำนสำธำรณสุข โรคระบำด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำยภำครัฐ ประชำชน ท้องถิ่น และเอกชน  

3. กำรดูแลให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย ลดควำมเหลื่อมล้ ำลดควำมแออัด ลดระยะเวลำ
กำรรอคอย และลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชน 

(3.1) เพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล (รพ.สต.) จัดระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลอย่ำงทั่วถึง  

(3.2) พัฒนำและยกระดับควำมรู้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือ อสม.  
ในกำรดูแลสุขภำพประชำชนในชุมชน  

4. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
(4.1) ยึดหลักธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบัติงำนกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร 
(4.2) สร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร ด้ำนควำมปลอดภัย และควำมสุขในกำรท ำงำนควำมก้ำวหน้ำใน

อำชีพ เพ่ือธ ำรงรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
 

นำยทศพงศ์ บุญพุฒ 
วันที่ 4 ตุลำคม 2565 

ในกำรประชุมประจ ำเดือนเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 

 



แผนยุทธศาสตร์ด้านสขุภาพ 
1. ความท้าทายร่วมที่น ามาสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์   
 1.1 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. ศักยภาพด้านการบูรณาการการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอ 
2. ลดภาระในการดูแลก าลังคน และดูแลหน่วยบริการ 
3. เป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสุขภาพชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง 
4. สสจ., รพช. ยังเป็นเครือข่ายบริหาร วิชาการ และบริการสุขภาพร่วมกัน 
5. บทบาทผู้ประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ สถานประกอบการ กิจการที่กระทบต่อสุขภาพ 
6. กรอบโครงสร้าง และพันธกิจตามกฎหมายยังคงมีความชัดเจน 

 1.2 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
  1. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณและจ านวนงบประมาณในการสนับสนุนการท างานมีจ านวนจ ากัด 

2. ข้อจ ากัดของช่องทางสร้างรายได้ขององค์กร   
3. ศักยภาพด้านการวิจัย ด้านวิชาการยังไม่เพียงพอในการปรับบทบาทเป็นโค้ชให้แก่หน่วยบริการ 

(ต้องพัฒนางานวิจัยที่สอดรับกับนโยบาย พชอ.) 
4. ช่วงเปลี่ยนผ่านหน่วยบริการสู่ อบจ. ยังต้องการความร่วมมือในการออกแบบระบบ 
5. ขีดความสามารถด้านคลังข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านสุขภาพภาพรวมระดับอ าเภอ (เน้นการ

น าตัวชี้วัดมาจัดท าคลังข้อมูล ข้อมูลรอบด้านของสถานบริการ กิจการในพ้ืนที่ ฐานข้อมูลประเด็นขับเคลื่อน พชอ.) 
   6. ความเชี่ยวชาญด้านระเบียบ กฎหมายสาธารณสุข (ต้องพัฒนาร่วมกับ สสจ.) 
   7. ระบบการคืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   8. ระบบการประเมินสถานะสุขภาพคนอ านาจเจริญ ประจ าปี (LE, อัตราป่วย อัตราตาย) 
  9.  ศักยภาพในการสร้างสื่อสุขภาพเพ่ือสื่อสารเสริมสร้างความรอบรู้สู่ประชาชน 
   10. อัตราก าลังในระดับ สสอ. ถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่น (การยกระดับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง) 
 
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 1. วิเคราะห์จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ (Leadership) 
2. โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
3. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานหลายด้าน (ด้านบริหาร/ด้านวิชาการ/ด้านการประสานงาน) 
4. องค์กรเอ้ืออาทรและการท างานเป็นทีม 
5. มีมาตรฐานชัดเจน (PMQA/ITA) 

 2. วิเคราะห์จุดอ่อน 
1. ไม่มีช่องทางการสร้างรายได้ 
2. ระบบฐานข้อมูลของอ าเภอ การบริหารจัดการฐานข้อมูล 
3. งบประมาณไม่เพียงพอ 
4. ขวัญก าลังใจ ค่าตอบแทน ฉ11(จนท.ที่ปฏิบัติงานใน สสอ.) / ความก้าวหน้าของบุคลากร 
5. บุคลากร (บางส่วน) ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  



3. วิเคราะห์ความได้เปรียบจากโอกาส 
1. มีกฎหมายด้านสาธารณสุขเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน 
2. มีเครือข่ายด้านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
3. รพ.สต.ถ่ายโอนลดภาระด้านการดูแลบุคลากร การบริการ (ด้านนโยบายกระจายอ านาจ) 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเอง และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน (ประชาชนมี

ความเป็นเจ้าของสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น) 
5. การจัดบริการร่วม (สปสช.) เน้น*** 

 4. วิเคราะห์อุปสรรค 
1. ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ สสอ. 
2. นโยบายการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจส่งผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่ตาม

กฎกระทรวงด้านการบริหารจัดการและควบคุมก ากับ 
3. รพ.สต./อบจ. หลังการถ่ายโอน การประสานงานยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 
4. ความหลากหลายของสถานประกอบการที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการสุขภาพ 
5. การแข่งขันของการเมืองท้องถิ่น 

 
3. การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ TOWS Matrix 
 
SO กลยุทธ์ส่งเสริม ขยายผล 
SO1 ยกระดับศักยภาพทีมวิชาการและบริหารที่เป็นเลิศ
เพ่ือสนับสนุนหน่วยบริการแบบครบวงจร 
SO2 พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือสร้าง
มูลค่า 

WO กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุง 
WO1 พัฒนาศักยภาพทีมเจ้าพนักงานตามกฎหมายและ
ระบบเฝ้าระวังสถานประกอบการและกิจการที่กระทบ
ต่อสุขภาพ 
WO2 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
โดยใช้ศักยภาพทีมสาธารณสุขอ าเภอเข้มแข็ง 

ST กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุง 
ST1 พัฒนารูปแบบทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพเพ่ือการสนับสนุน
หน่วยบริการสุขภาพ 
ST2  พัฒนาระบบบริหารงบประมาณภายใต้ระบบ
บริหารคุณภาพ (PMQA / ITA) 

WT กลยุทธ์ป้องกัน เฝ้าระวัง 
WT1 ปรับองค์การสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
WT2 ปฏิรูประบบการท างานสุขภาพอ าเภอ (กสพ.อ) 
เป็นเลิศ 

 
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์การ 
 4.1 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงท่ีมีความเป็นเลิศในการจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ ภายในปี 2570” 
 4.2 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารเพ่ือตอบสนองการจัดการระบบสุขภาพท่ีเป็นเลิศ 
2. สร้างทีมวิชาการเพ่ือสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพที่เป็นเลิศ 
3. ร่วมจัดบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือการสนับสนุนการจัดระบบสุขภาพที่เป็นเลิศ 

  



4.3 ค่านิยม SMART ( Skill , Morality , Achievement , Responsible , Technology ) 
S : Skill เป็นผู้ฝึกฝนทักษะในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
M : Morality เป็นผู้มีคุณธรรม 
A : Achievement เป็นผู้มุ่งม่ันในตัวเองท่ีจะประสบความส าเร็จ 
R : Responsible รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว หน้าที่การงาน และต่อสังคม 
T : Technology สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานในหน้าที่ของตน 
 

5. ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

SO1 ยกระดับศักยภาพทีมวิชาการและบริหารที่เป็น
เลิศเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการแบบครบวงจร 
SO2 พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ก่อให้เกิด
รายได้  

G1. มีและใช้หลักสูตรพัฒนาหน่วยบริการโดยทีม
บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอเชี่ยวชาญ  
G2. มีรายได้จากการจัดบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(การจัดบริการประชาชนโดย สสอ. และการจัดอบรม 
การประเมินรับรอง การตรวจสอบ) 

ST1 พัฒนารูปแบบทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพเพ่ือการ
สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ 
ST2  พัฒนาระบบบริหารงบประมาณภายใต้ระบบ
บริหารคุณภาพ (PMA/ITA) 

G1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนหน่วยบริการ
ของทีมพ่ีเลี้ยง 
G2. สสอ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการและธรร
มาภิบาล 

WT1 ปรับองค์การสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
WT2 ปฏิรูประบบการท างานสุขภาพอ าเภอ (กสพ.อ) 
เป็นเลิศ 

G1. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
G2. ระบบสุขภาพอ าเภอเป็นเลิศ   

WO1 พัฒนาศักยภาพทีมเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
และระบบเฝ้าระวังสถานประกอบการและกิจการที่
กระทบต่อสุขภาพ 
WO2 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
โดยใช้ศักยภาพทีมสาธารณสุขอ าเภอเข้มแข็ง 

G1. บุคลากรมีทักษะด้านการน าใช้กฎหมายสาธารณสุข 
G2. มีระบบเฝ้าระวังสถานประกอบการและกิจการที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
G3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 
 
6. ก าหนดกลยุทธ์และตรวจสอบความสมดุลตาม Balance Score Card 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงท่ีมีความเป็นเลิศในการจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ ภายในปี 
2570  

ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การบริหาร การเรียนรู ้ การเงินการคลัง 



SO1 ยกระดับศักยภาพ
ทีมวิชาการและบริหาร
ที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุน
หน่วยบริการแบบครบ
วงจร 

S1 วิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วย
บริการ 

S2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
พัฒนาออกแบบ/
ฝึกอบรมหรือเป็น
วิทยากร 

 S3 พัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วย
บริการ/อบจ. 

SO2 พัฒนาบริการและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ก่อให้เกิดรายได ้

S4 จัดบริการดา้น
สุขภาพให้แก่ประชาชน 

  S5 พัฒนาผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

ST1 พัฒนารูปแบบทีม
พี่เลี้ยงคุณภาพเพื่อการ
สนับสนุนหน่วยบริการ
สุขภาพ 

 S6 พัฒนาทีมพี่เลี้ยง
คุณภาพ 

S7 จัดกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้ PH. 
Quality Fair and  
Share 

 

ST2 พัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณ
ภายใต้ระบบบรหิาร
คุณภาพ (PMQA/ITA) 
 

 S8 น าใช้ระบบบริหาร
คุณภาพและธรรมาภิ
บาลแบบยั่งยืน 

S9 พัฒนาศักยภาพทีม 
สสอ.ดา้นบริหาร
คุณภาพและธรรมาภิ
บาล 

 

 S10 สร้างรูปแบบการ
ประเมินระบบบริหาร
คุณภาพและธรรมาภิ
บาลภายในจังหวัด 
(Pre-Audit) 

  

WO1 พัฒนาศักยภาพ
ทีมเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายและระบบเฝ้า
ระวังสถาน
ประกอบการและ
กิจการที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

S11 จัดตั้งและพัฒนา
ชุดตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ในสถานประกอบการ 

S12 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านการใช้
กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

  

S13 จัดท าระบบการ
แจ้งเตือนที่ทันเวลา 

S14 จัดท าฐานข้อมูล
สถานประกอบการและ
กิจการที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

  

WO2 เสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนโดยใช้
ศักยภาพทีม
สาธารณสุขอ าเภอ
เข้มแข็ง 

S15 ผลิต พัฒนา และ
เผยแพรส่ื่อท่ีครอบคลุม
ประเด็นความรอบรู้
ตามกลุม่วัย 

S16 พัฒนานักสื่อสาร
ความเสีย่ง 

S17 ประเมินผลลัพธ์
พฤติกรรมด้านสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับ HL 
ตามกลุม่วัย 

 

S18 ก าหนดประเด็นใน
การพัฒนา HL ตาม
กลุ่มวัย 

   

WT1 ปรับองค์การสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

 S19 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจยั 
วิชาการ นวัตกรรม 

S20 พัฒนาฐานข้อมูล
ระดับอ าเภอ  

S21 การพัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณเพื่อ
สร้างรายได ้

 S22 เพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายอ าเภอ 

  



WT2 ปฏิรูประบบการ
ท างานสุขภาพอ าเภอ 
(กสพ.อ.) เป็นเลิศ 

 S23 พัฒนาระบบการ
จัดการระบบสุขภาพ
อ าเภอแบบไร้รอยต่อ 

  

 
 
6. แปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์: SO1 ยกระดับศักยภาพทีมวิชาการและบริหารที่เป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนหน่วยบริการแบบครบ
วงจร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G1 มีและใช้หลักสูตรพัฒนาหน่วยบริการโดยทีมบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอเชี่ยวชาญ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การพัฒนา
ออกแบบ/
ฝึกอบรมหรือ
เป็นวิทยากร 

1. ร้อยละของ
บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนาด้าน
การออกแบบ
หลักสตูร
ฝึกอบรมและ
การเป็น
วิทยากร 

50 60 70 90 100 1. จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 
2. ศึกษาดูงาน 
3. อบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 

ผช.สสอ.
ฝ่ายวิชาการ 

2. ร้อยละของ
บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
ทักษะวิชาการ
เฉพาะด้านและ
การวิจัย 

50 60 70 90 100 

2. วิเคราะห์
ความต้องการ
ของหน่วย
บริการ 

1. มีชุดข้อมูล
ความต้องการ
ของหน่วย
บริการ 

มี มี ม ี มี ม ี 1. ออกแบบเครื่องมือ
ในการส ารวจความ
ต้องการของ
หน่วยงาน/อบจ. 
2. วางแผนการ
จัดเก็บข้อมลู 
3. วิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วย
บริการ/อบจ. 
4. สรุปผลการ
วิเคราะห ์

 

3. พัฒนา
หลักสตูรที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ

1. จ านวน
หลักสตูรอบรม
พัฒนา

1 2 3 4 5 1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 

สสอ./นวก./
อาจารย์ ม.
มหิดล 



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

หน่วยบริการ/
อบจ. 

ศักยภาพใน
หน่วยบริการ 

2. ประชุมพัฒนา
หลักสตูรที่สอดคล้อง
กับผลวิเคราะห์ความ
ต้องการ 
3. เสนอหลักสูตรเพื่อ
รับรองโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
4. น าเสนอหลักสูตร
ต่อ อบจ. เพื่อน าตอบ 
และน าเข้าข้อบญัญัติ
ท้องถิ่น 
5. จัดอบรมหลักสตูร
ตามที่ก าหนด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์: SO2 พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ก่อให้เกิดรายได้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G2 มีรายได้จากการจัดบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (การจัดบริการประชาชนโดย สสอ. 
และการจัดอบรม ประเมินรับรอง การตรวจสอบ) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จัดบริการ
ด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน 

1. จ านวนชุด
บริการที่จัดโดย 
สสอ. 

1 2 4 5 7 - โครงการพัฒนาคู่
ขอบริการสุขภาพใน
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
   1. ออกแบบการ
ให้บริการ 
   2. ประชาสัมพันธ์
บริการ 
   3. จัดบริการตาม
ชุดบริการ 
   4. ประเมินความ
พึงพอใจ 

หัวหน้าบอย 

2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

80 82 84 86 90 

2. พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

1. จ านวน
ผลิตภณัฑ์ในการ
พัฒนาให้บริการ
สุขภาพของ
หน่วยบริการ 

1 2 3 4 5 - โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
อ าเภอ (Health 
Product) 
1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2. สร้างผลิตภณัฑ์
และทดสอบคุณภาพ 

หัวหน้า
หนอน 



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3. ขอรับรอง
ผลิตภณัฑ ์
4. น าเสนอ/
ประชาสมัพันธ์ 
5. จัดให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และการสรา้งสรรค์
นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ST1 พัฒนารูปแบบทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพเพ่ือการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G1 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนหน่วยบริการของทีมพ่ีเลี้ยง 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาทีมพ่ี
เลี้ยงคณุภาพ 

1.จ านวนทีมพี่
เลี้ยงท่ีผ่านการ
อบรมการเยี่ยม
เสรมิพลัง 
Coaching และ
หลักการนเิทศ
สมัยใหม ่

1 2 3 - - 1. ส่งทีมพี่เลี้ยงเข้า
รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
นิเทศ (ทีมพี่เลี้ยง
บริหาร ทีมพี่เลี้ยง
วิชาการ และทีมพ่ี
เลี้ยงการจัดบริการ) 
2. จัดท าแผนเยีย่ม
และปฏิบตัิตามแผน
เยี่ยมเสรมิพลังร่วม
บูรณาการ สสจ. 
อบจ. 
3. ประเมินผลลัพธ์
ด้านสุขภาพหน่วย
บริการสุขภาพท่ี
ผ่านการเยี่ยมเสริม
พลัง 

 

2. ร้อยละของ
หน่วยบริการ
ได้รับการเยี่ยม
เสรมิพลัง 

80 90 100 100 100 

3. ร้อยละของ
หน่วยบริการ
สุขภาพท่ีได้รับ
การเยี่ยมเสริม
พลังผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
หน่วยบริการ

80 90 100 100 100 



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ปฐมภูมริะดับดี
มาก 

2. จัด
กระบวนการ
สร้างการเรียนรู้ 
PH. Quality 
Fair and  
Share 

1. มีเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะดับ
อ าเภอ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1. จัดมหกรรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กระบวนการ
สนับสนุนหน่วย
บริการสุขภาพ
ระดับอ าเภอ 
2. จัดส่งทีมพ่ีเลีย้ง
เข้าร่วมมหกรรม
เรียนรู้กระบวนการ
สนับสนุนหน่วย
บริการสุขภาพ
ระดับอ าเภอ และ
ระหว่างอ าเภอ 
3. จัดท าเอกสาร
สรุปบทเรียน
รูปแบบการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพทีมพ่ี
เลี้ยงและระบบ
สนับสนุนหน่วย
บริการสุขภาพ 

 

2. มีเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่าง
อ าเภอ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ปีละ 1 
ครั้ง 

3. ร้อยละของ
ทีมพ่ีเลี้ยงเข้า
ร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะดับใด 
ระดับหนึ่งอย่าง
น้อย 3 ครั้งต่อปี 

50 100 100 100 100 

4. มีและ
เผยแพรเ่อกสาร
ถอดบทเรียน
รูปแบบการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพ
ทีมพ่ีเลี้ยงและ
ระบบสนบัสนุน
หน่วยบริการ
สุขภาพ 

มี ม ี ม ี มี ม ี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ST2 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ (PMQA/ITA) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G1 สสอ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนา
ศักยภาพทีม 
สสอ.ดา้น
บริหารคณุภาพ
และธรรมาภิ
บาล 

1. ร้อยละของ
บุคลากรในองค์กร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
บริหารคณุภาพ
และธรรมาภิบาล 

80 90 100 100 100 1. ประชุมมอบ
นโยบาย และชี้แจง
แนวทางการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์บริหาร
คุณภาพและธรร
มาภิบาล 

 



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน
ตามเกณฑ์บรหิาร
คุณภาพและธรร
มาภิบาล 

2. น าใช้ระบบ
บริหารคณุภาพ
และธรรมาภิ
บาลแบบยั่งยืน 

1. องค์กรผ่านการ
ประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพ
ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1. ประชุมมอบ
นโยบายและ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดแก่
บุคลากร 
2. ประกาศ
เจตนารมย์ทั่วท้ัง
องค์กร 
3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
รองรับเกณฑ์
คุณภาพ 
4. ติดตาม ก ากับผล
การด าเนินงาน การ
เขียนรายงาน
ประเมินตนเอง  

 

3. สร้าง
รูปแบบการ
ประเมินระบบ
บริหารคณุภาพ
และธรรมาภิ
บาลภายใน
จังหวัด (Pre-
Audit) 

1. องค์กรได้รับ
การประเมินโดย
คณะกรรมการ
ประเมิน Pre-
Audit 

ผ่าน - ผ่าน - ผ่าน 1. แต่งตั้ง
คณะท างาน Pre-
Audit 
2. จัดท าคู่มือ SOP 
ในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คณุภาพ 
3. จัดประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพ 
4. ด าเนินการ Pre-
Audit แบบไขว้
อ าเภอ 
5. เสนอขอรับการ
ประเมินนรับรอง
และรับรางวัลจาก 
กพร. 

 

 2. ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาและใช้
คู่มือ SOP ในการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพ 

ระดับ 
3 

 ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์: WO1 พัฒนาศักยภาพทีมเจ้าพนักงานตามกฎหมายและระบบเฝ้าระวังสถานประกอบการและ
กิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G1 บุคลากรมีทักษะด้านการน าใช้กฎหมายสาธารณสุข 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้าน
การใช้กฎหมาย
ของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

1. ร้อยละของ
พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายผ่าน
การอบรม 

100 100 100 100 100 - โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมาย
สาธารณสุข 
   1. ส ารวจและ
วิเคราะหป์ระเด็น
ปัญหา ข้อร้องเรียน
ด้านสุขภาพท่ี
เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
สาธารณสุข 
   2. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมาย
สาธารณสุขท่ีเป็น
ประเด็นปัญหาใน
พื้นที ่
   3. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการและ
อบรมฟื้นฟูแก่
เจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมาย
สาธารณสุข 
   4. จัดท าคู่มือ
ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้
กฎหมาย
สาธารณสุข 
   5. จัดตั้งทีม
พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วม 7 อ าเภอ ตาม
กฎหมาย
สาธารณสุข 

 

2. มีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การ
บังคับใช้
กฎหมาย
สาธารณสุข 

มี มี มี ม ี มี  

3. ร้อยละของ
พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายได้รบั
การอบรมฟื้นฟ ู

- 100 100 100 100  

 



ประเด็นยุทธศาสตร์: WO1 พัฒนาศักยภาพทีมเจ้าพนักงานตามกฎหมายและระบบเฝ้าระวังสถานประกอบการและ
กิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G2 มีระบบเฝ้าระวังสถานประกอบการและกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จัดท า
ฐานข้อมูล 

1. ร้อยละของ
การมีระบบ
ฐานข้อมูลของ
ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับ 
พรบ.สธ. 

100 100 100 100 100 1. ออกแบบ
เครื่องมือเก็บข้อมลู 
2. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและ
ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล 
3. น าเข้าข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมลู 
4. จัดท ากลุ่มไลน์
เพื่อสื่อสารความรู้ 
ข้อมูลแก่
ผู้ประกอบการ 

 

2. จัดท าระบบ
การแจ้งเตือนท่ี
ทันเวลา 

1. มีการรายงาน
ผลการตรวจของ
สถาน
ประกอบการ
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

มี มี ม ี มี มี 1. จัดท าระบบเตือน
ภัยสุขภาพแก่
ผู้ประกอบการและ
สถานประกอบการที่
มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

 

3. จัดตั้งและ
พัฒนาชุดตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินใน
สถาน
ประกอบการ 

1. ร้อยละของ
เหตุฉุกเฉินไดร้ับ
การตอบโต้
ภายใน 28 วัน 

100 100 100 100 100 1. จัดตั้งทีมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินใน
สถานประกอบการที่
มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
2. พัฒนาระบบทีม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
3. ทีมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินปฏิบัติการ
ตามแนวปฏิบตัิการ
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
4. สรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์: WO2 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยใช้ศักยภาพทีมสาธารณสุขอ าเภอ
เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G3 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ก าหนด
ประเด็นในการ
พัฒนา HL ตาม
กลุ่มวัย 

1. มีประเด็น
พัฒนากลุ่มวัย 5 
กลุ่ม กลุ่มละ 1 
เรื่อง 

5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง - ประชุมวิเคราะห์
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ตามกลุม่วัย 
- ก าหนดประเด็น 
HL ตามภาวะกลุม่
วัย 

 

2. พัฒนานัก
สื่อสารความ
เสี่ยง 

1. ร้อยละของ
การมีนักสื่อสาร
ความเสีย่งตาม
ประเด็นปัญหาใน
พื้นที ่

100 100 100 100 100 - อบรมพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ความเสีย่งแก่ จนท. 

 

3. ผลิต พัฒนา 
และเผยแพรส่ื่อ
ที่ครอบคลุม 

1. ร้อยละของ
ประชาชน 5 
กลุ่มวัยได้รับการ
พัฒนาความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 

100 100 100 100 100 - จัดท าสื่อ และ
เผยแพรส่ื่อสาร
ความรอบรู้แก่
ประชาชนตามกลุ่ม
วัย 

 

4. ประเมิน
ผลลัพธ์
พฤติกรรมด้าน
สุขภาพท่ี
สอดคล้องกับ 
HL ตามกลุ่มวัย 

1. ร้อยละของ
ประชาชน 5 
กลุ่มวัยมีความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับ 
Interaction 

100 100 100 100 100 - ออกแบบ
เครื่องมือประเมิน 
HL ตามกลุ่มวัย 
- ออกแบบการ
จัดเก็บ ประเมินผล 
HL 
- วิเคราะห์และ
สรุปผล เผยแพร่ใน
เวทีประชุม กสพ.อ. 
กสพ. และ อบจ. 

 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์: WT1 ปรับองค์การสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G1 เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. การพัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณเพื่อ
สร้างรายได ้

1. ร้อยละของรายได้
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 

5 10 15 20 25 - โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย
จัดบริการร่วม 
- โครงการประเมินรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ 

2. หน่วยบริการผ่านการ
ประเมินรับรองคณุภาพ
การจัดบริการ 

20 40 60 80 100 



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. การพัฒนาฐานข้อมูล
ระดับอ าเภอด้านข้อมลู
สุขภาพ การรอบรู้ด้าน
สุขภาพ สถาน
ประกอบการ คณุภาพ
ของหน่วยบริการ 

1. จ านวนฐานข้อมูล
สุขภาพถูกต้อง ครอบคลุม 
เป็นปัจจุบัน 

1 
(HosXP) 

2 
(HosXP+

HL) 

3 
(HosXP+
HL+สถาน
ประกอบก
าร/กิจการ
ที่มีผลต่อ
สุขภาพ) 

4 
(HosXP+
HL+สถาน
ประกอบก
าร/กิจการ
ที่มีผลต่อ
สุขภาพ+
ประเมิน
รับรอง
คุณภาพ 
รพสต.ติด

ดาว/
ร้านค้า/
ตลาด) 

4 
(HosXP+
HL+สถาน
ประกอบก
าร/กิจการ
ที่มีผลต่อ
สุขภาพ+
ประเมิน
รับรอง
คุณภาพ 
รพสต.ติด

ดาว/
ร้านค้า/
ตลาด) 

   1. จัดตั้งและพัฒนาทีมประเมิน
รับรอง 
   2. ประสานงาน อบจ.เพื่อการ
จัดระบบประสานรับรอง 
   3. ประเมินมาตรฐานบริการ 
- โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมลู
สุขภาพสารสนเทศระดับอ าเภอ 
   1. ติดตั้งระบบฐานข้อมลูที่
เชื่อมต่อ ICT ระดับจังหวัด รพ.
สต. รพช. และอ าเภอ 
   2. ออกแบบระบบเก็บและ
บันทึกข้อมูล 
   3. น าใช้สารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ
สุขภาพอ าเภอ (กสพ.อ.) 

3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจยั 
วิชาการ นวัตกรรม 

1. จ านวนผลงานวิจัย 
วิชาการ และนวัตกรรม ท่ี
ถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
งาน 

1 2 2 3 3 1. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัชี้น า
นโยบาย 
2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม 
3. พัฒนาโครงการบริการวิชาการ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/
อบจ. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์: WT2 ปฏิรูประบบการท างานสุขภาพอ าเภอ (กสพ.อ.) เป็นเลิศ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: G2 ระบบสุขภาพอ าเภอเป็นเลิศ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. เพิ่ม
ศักยภาพ
เครือข่าย
อ าเภอ 

1. มีแผนสุขภาพ
ระดับอ าเภอ (กส
พ.อ.) 

มี มี มี ม ี ม ี - โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ 
   1. จัดท าแผนร่วม
ระหว่างหน่วยงาน 
   2. จัดตั้ง
คณะท างานก ากับ 
และตดิตามประเมิน
แผน 
    3. สรุปผลและ
น าเสนอความส าเร็จ

 

2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
ตัวช้ีวัดแผน
สุขภาพระดับ
อ าเภอ 

80 85 90 90 90  



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ของแผนต่อ กสพ.อ. 
และ กสพ. 

2. พัฒนาระบบ
การจัดการ
ระบบสุขภาพ
อ าเภอแบบไร้
รอยต่อ 

1. มีข้อตกลง
ด้านการจดัการ
สุขภาพของพื้นที่
ร่วมกับ อบจ. 

มี มี มี ม ี ม ี - โครงการสร้าง
ความร่วมมือในการ
จัดการสุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อ 
   1. รวบรวม
ประเด็น
ข้อเสนอแนะแนว
ทางการบริหารแบบ 
กสพ.อ. เสนอต่อ 
กสพ. 
   2. จัดท าข้อตกลง
ร่วมกับการจดัการ
ด้านสุขภาพระหว่าง
เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอ และระบบ
สุขภาพท้องถิ่น 
(MOU) 
   - สรุป และถอด
บทเรียน 

 

 


