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ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
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ค าน า 
 

ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5-2569 ปรับปรุง
ปีงบประมาณ 2565 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานและพัฒนางานสาธารณสุขของหน่วยงานใน
สังกัด โดยยึดแนวทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร น ามาประสานกับการระดมความคิดของบุคลากรในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอปะทิว เพ่ือให้ได้แผน
ที่สอดรับกับนโยบาย ปฏิบัติได้ ประเมินได้ และสนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาและแก้ปัญหา
สาธารณสุขของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอปะทิวฉบับนี้ ประกอบด้วย 
ข้อมูลที่ส าคัญของอ าเภอปะทิว วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานและพัฒนางานระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอ และแผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ปีงบประมาณ ๒๕๖5 ( Action Plan ) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอปะทิว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปะทิวและโรงพยาบาลมาบอ ามฤตทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ และมีส่วน
ส าคัญในการจัดท าแผนครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5-2569 ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
สาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เพ่ือส่งผลถึงการ
มีสุขภาพดีของประชาชนในอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ต่อไป 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

31 ตุลาคม ๒๕65 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ด้านสาธารณสุข) 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

พันธกิจ 

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 

เป้าหมาย 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ประชาชนสุขภาพดี ๑ อายุเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด 
   (LE) ไม่น้อยกว่า 
๘๐ ปี 
   (LE : Life 
Expectancy) 

ลดการตายก่อนวัยอันควร 
๑ External Cause 
 การบาดเจ็บจากการจราจร 
 การฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 การจมน้ า 
 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง   

๒ Chronic Diseases 
 เบาหวาน  
 หลอดเลือดสมอง  
 หัวใจขาดเลือด 
 มะเร็งตับ 
 มะเร็งปอด 
 วัณโรค 
 เอดส์ 

 ๒ อายุคาดเฉลี่ย 
ของการมีสุขภาพดี
(HALE)ไม่น้อยกว่า 
๗๒ ปี 
(HALE : Health-
Adjusted Life 
Expectancy) 

ลดปัจจัยเสี่ยง/เจ็บป่วยของคนไทย 
๑ ลดปัจจัยเสี่ยง+เจ็บป่วย 
 สิ่งเสพติด (Alcohol บุหรี่ ยาเสพติด) 
 ความดันโลหิตสูง(ความชุก อัตราที่คุมได้) 
 อ้วน/น้ าหนักเกิน (BMI สูงดีสมส่วน) 
 Re-product & Sex health (การตั้งครรภ์ซ้ าอายุน้อยกว่า 

๒๐ ปี อัตราคลอดมีชีพวัยรุ่น) 
๒ ส่งเสริมสุขภาพคนไทย (ในชุมพร) 
 Mental / Emotion well- being (EQ เด็กไทย,ผู้ป่วย

ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต)  
 Active Living (ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี หลับพอต่อสุขภาพ) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ประชาชนสุขภาพดี ๑ อายุเฉลี่ยเมื่อ

แรกเกิด 
   (LE) ไม่น้อยกว่า 
๘๐ ปี 
   (LE : Life 
Expectancy) 

๑ ส่งเสริมสุขภาพคนไทย (ในชุมพร)(ต่อ) 
 Healthy Consuming (ปชช.บริโภคเหมาะสม,ปชช.บริโภค

ถูกต้อง) 
 Environment Health (ปชช.มีสุขลักษณะที่ดี,ปชช.จัดการ

ขยะถูกต้อง) 
 Oral Health (เสียฟันทั้งปาก)   

เจ้าหน้าที่มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 

Availabilty 
 
Accessibility 
 
Acceptability 
 
 
Availability 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ 
(อัตราส่วนของบุคลากรด้านสุขภาพต่อประชากร) 
บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(สัดส่วนการกระจายบุคลากรสุขภาพ) 
สร้างความพร้อมก าลังคนด้านสุขภาพเชิงกลยุทธ์ 
(หน่วยบริการมีอัตราก าลังสอดคล้องกับแผนก าลังคน) 
ดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนสุขภาพ 
(ดัชนีความสุขคนท างาน และ ดัชนีความผาสุกขององค์กร) 

ระบบสุขภาพยั่งยืน Access 
 
 
Coverage 
 
 
 
Quality 
 
 
 
Governance 

๑ เพ่ิมแพทย์ในรพ.เขตเมือง และชนบท 
๒ เพ่ิมบุคลากรสหวิชาชีพ 
๓ เพ่ิมเตียงสถานพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการ 
๑ ความครอบคลุมของปชช.ได้รับวัคซีนครบตามEPI 
๒ อัตราการคัดกรองผู้ป่วย 
๓ พัฒนามาตรฐานยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
๔ มีบริการแผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ 
๑ HA 
๒ ลดเวลาที่ ปชช.รอคอยรับบริการ 
๓ อัตราเข้ารับบริการผู้ป่วยใน ซ้ า 
๔ Satisfaction Index 
๑ ITA (Integrity and Transparency Assessment-คุณธรรมและ

ความโปร่งใส) 
๒ Expenditure of GDP (รายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมของประเทศ) 
๓ IT one system (พัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

สถานภาพของปชช.,คลังข้อมูลสุขภาพระดับเขต,จัดเก็บข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน 

๔ Reatructuring (Structure & Finance) (ลดความเหลื่อมล้ า
บริการทุกสิทธิ์ฯ) 
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ค่านิยมองค์กร 

“MOPH” 

M = Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด อย่างมีสติ 
ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป้นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P = People centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้

ชนะ เปิดรับฟังความแตกต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วย
ผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

 

Road map 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ 

ระยะที่ ๑ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ปฏิรูประบบ 
ระยะที่ ๒ (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) สร้างความเข้มแข็ง 
ระยะที่ ๓ (๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) สู่ความยั่งยืน 
ระยะที่ ๔ (๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) เป็น ๑ ใน ๓ ของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Prevention & Promotion (P&P) Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Service Excellence บริการเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 

แผนงานและโครงการ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนแผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนตัวชี้วัด 
Prevention & Promotion (P&P) Excellence ๔ 7 19 
Service Excellence 5 ๒4 37 
People Excellence ๑ 3 7 
Governance Excellence ๕ 8 15 
รวม ๑5 ๔2 75 
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แผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

วิสัยทัศน์ 

องค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม สู่ชุมพรเมืองสุขภาวะ 

พันธกิจ 

พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 

“MOHPHON” (หมอพร) 

M = Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด อย่างมีสติ 
ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้

ชนะ เปิดรับฟังความแตกต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วย
ผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

P = People centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
H = Helpful ช่วยเหลือเกื้อกูล 
O = On call พร้อมให้บริการ 
N = Norm ปฏิบัติที่มีบรรทัดฐานของมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะ 
๒. บุคลากรเก่งดีมีสุข 
๓. ระบบบริหารจัดการผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการการจัดการสุขภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวมครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐานและตอบสนองเชิงกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างระบบบริหารองค์กรสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
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แผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

แนวคิดและข้ันตอน ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แนวคิดและข้ันตอนในการจัดท า 

ส่วนที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้อาศัยแนวคิดที่ส าคัญ ดังนี้  
1.1 การเปลี่ยนแปลง : เติบโต (Road Map for Change : Growth) ประกอบด้วย   

1.1.1 Initiative Action หรือ 5-B คือ การกระท าที่ริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 
เป้าหมาย (Go to Growth) เปรียบเสมือนบันได 5 ขั้น ประกอบด้วย  

1) Problem Based (PB) คือ การกระท าที่มุ่งแก้ปัญหาหรือวิกฤตที่เป็นอยู่ให้หมดไปหรือ
น้อยลง 

2) Development Based (DB) คือ การกระท าที่มุ่งสานต่อความส าเร็จให้ดีกว่าเดิม และ
พัฒนา ให้ต่อเนื่อง 

3) Creative Based (CB) คือ การกระท าที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ออกแบบยุทธศาสตร์ใหม่ๆ 
4) Benchmark Based (BB) คือ การกระท าที่มุ่งเน้นการเทียบเคียงกับความเป็นเลิศ (Best 

Practice)  
5) Innovation Based (IB) คือ การกระท าที่มุ่งสร้างนวัตกรรม สามารถเป็นศูนย์กลาง หรือ                       

พ่ีเลี้ยงแก่เครือข่าย “ลดปัญหา ดีกว่าเดิม เพ่ิมสิ่งใหม่ ใส่ใจเทียบเคียง มุ่งนวัตกรรม”  
ประโยชน์ของ Initiative Action จึงน ามาใช้ส าหรับขั้นตอนการแปลงยุทธศาสตร์สู่
มาตรการและ แนวทางปฏิบัติ   
-  กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) จะต้องเขียนมาตรการให้ครอบคลุมท าทั้ง PB, DB, CB, BB, IB   
-  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) ด าเนินการเพียง PB, BB, CB   
-  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) ด าเนินการเพียง PB, DB, CB   
-  กลยุทธ์เชิงตั้งรับ (W-T) ด าเนินการเฉพาะ PB เท่านั้น 

1.1.2 Action For Change หรือ 4D เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ
เติบโต ตามช่วงเวลา ประกอบด้วย             

1) Do Now เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ท าแล้วจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ท า ในช่วงปีแรก ส่งผลให้เกิดผลผลิต (Output) ขององค์กร และเป็นบทบาทขององค์กร 
100% (ผู้ปฏิบัติหลัก)              

2) Do Next เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ท าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง (เปรียบเทียบกับ 
Before และ After) และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และเป็นบทบาทขององค์กร 
80% ซึ่งจะท าในช่วง 3 ปีแรก ของโครงการ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก Operator เป็น 
EECMEA              
- E : Enable คือ กระตุ้นให้เครือข่ายมีความสามารถในการท างาน              
- F : Facilitator คือ อ านวยความสะดวก/ประสานให้เครือข่ายปฏิบัติงาน 
- C : Consulter คือ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะเครือข่ายในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง               
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- M : Monitor คือ ท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงาน              
- A : Assessor คือ ท าหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบผลงาน และยกย่องผลงานของ

เครือข่าย  
3) Do Long เป็นกิจกรรมที่ท าแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ได้ผลกระทบ (Impact)               

จะด าเนินการในช่วงปีที่ 1 - 5 ซึ่งเป็นบทบาทขององค์กร 20% ได้แก่                      
- สรุปถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้    
- ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางการบริหาร (Information Diagnosis : MIS, EIS)    
- ชุดมาตรฐานการด าเนินงาน (Standardization) หรือคู่มือต่างๆ    
- พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Alliance) 4) Do Sustain คือจะเกิดรูปธรรมหรือ
ผลผลิตที่เกิดจากการกระท าของเครือข่ายเอง (บทบาทของ เครือข่าย 100%) ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ไม่ต้องกระท า ซึ่งจะเกิดผลในช่วงปีที่ 10 เมื่อเครือข่าย เข้มแข็ง
จนสามารถดูแลตนเองได้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ท าหน้าที่ในการเป็น Certify 
Body หรือ Accreditation Body ประโยชน์ของ Action for Change น าไปประยุกต์ใช้
เขียนแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ  

1.1.3 Balance Scorecard คือ การสร้างความสมดุลเพื่อการเติบโตขององค์กร 4 มุมมอง 
(FCIL) ประกอบด้วย  

1) Financial Perspective คือ ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของภารกิจ 
2) Customer Perspective คือ คุณภาพการบริการที่ดีแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ  
3) Internal Process Perspective คือ ความเป็นเลิศ เชี่ยวชาญในกระบวนงานหลัก  
4) Learning & Innovation Perspective คือ การมีสมรรถนะหน่วยงานสูงขึ้น, สมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์สูงขึ้น, องค์ความรู้สูงขึ้น (ผลงานวิจัย), วิธีการคิดสูงขึ้น (วัฒนธรรม)          
ประโยชน์ของ Balance Scorecard ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategic Map) 

1.1.4 PEST Analysis คือ เครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยหากเข้าไปดูใน 
SWOT แล้วจะท าให้ทราบว่า PEST เป็นการวิเคราะห์ในปัจจัยของ โอกาส(O) และ อุปสรรค(T) ซึ่ง
ปัจจัยทั้งสองนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถน าข้อมูลมาประกอบเพ่ือน า ไปวิเคราะห์หา
วิธีการในการตั้งรับหรือเสริมสร้างโอกาส 

P-Politic 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดย 

รัฐบาลอาจมีการออกนโยบายบางอย่างท่ีส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียก็เป็นได้ ฉะนั้นการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเมืองเป็นส าคัญ  

E-Economic 
เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ 
S-Social 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อม วัฒนธรรม ธรรมเนียม 

ประเพณี รวมไปถึงศาสนา 
T-Technology 

ปัจจัยด้านนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากซึ่ง จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาส่งผลต่อธุรกิจทุกภาค
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ส่วนที่ต้องน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปใช้งาน เพ่ือลดต้นทุน หรือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง 
ยกตัวอย่างเช่น คลินิก A ใช้การเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพ่ือค้นหาข้อมูลคนไข้ กับ คลินิก B ใช้ระบบฐานข้อมูลเข้า
มาช่วยเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลคนไข้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ปัจจัยต่างๆเช่น 

-  เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่นั้น 
-  อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
-  ปริมาณนักสร้าง และนักพัฒนา 
-  ระดับของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในชุมชน 
-  เทคโนโลยีการสื่อสาร 
-  การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 1.1.5 แนวคิดปัจจัย 7 ประการในการประเมินองค์กร (7-S Framework) โดยที่ปัจจัยทั้ง 7 
ประการประกอบด้วย  

S1= โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชน์ต่อการจัดท ากลยุทธ์
ขององค์กร เนื่องจากถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็ง
ขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนของ
องค์กร  

S2 = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่กิจกรรมหรือการด าเนินงานต่างๆ
ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรมีความสามารถ 
กลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการจัดโครงสร้างของ
องค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ (Structure Follows Strategy)  

S3 =  ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) ระบบภายในองค์กร ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอน
การด าเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้ เช่น 
ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝึกอบรม ระบบ
ในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือข้ันตอนการท างานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการท างานต่างๆขององค์กร  

S4 =  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) โดยรวมถึง
บุคลิกภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร  

S5 =  สมาชิกในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากร/พนักงานทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งแบบ
แผนและพฤติกรรมต่างๆทีอ่งค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคล
เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการพนักงานทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนา
พนักงาน  

S6 =  ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) สิ่งที่องค์กรสามารถท าได้ดีกว่าองค์กรอ่ืนถือว่าเป็น
ความรู้ ความสามารถของพนักงานเช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการให้บริการผู้มารับบริการ/
ลูกค้า ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน  

S7=  ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) ได้แก่แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความ
คาดหวังขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้ง
สิ่งที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่
ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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1.1.6 การวิเคราะห์ 1 A 4 C ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Health Care) หมายถึง ระบบที่

ให้บริการสุขภาพในระดับที่เป็นด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ (First Line Health Care 
Services) ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับประชาชน โดยมีเป้ าหมายและ
แนวคิดหลัก 1A4C ได้แก่ Accessibility (การเข้าถึงบริการ), Continuity (การให้บริการอย่างต่อเนื่อง), 
Comprehensiveness (การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ) ,Coordination (การประสานงาน) , Community 
participation (ชุมชนมีส่วนร่วม) 

 1.2 Scenario เป็นการคาดการณ์อนาคต โดยการวิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 
มุมมอง ดังนี้   

2.1.1 มองสูง คือ ความคาดหวังของนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งความ                   
คาดหวังของผู้บริหารระดับสูงหรือระดับนโยบาย  

2.1.2 มองไกล คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตที่กระทบต่อการเปลี่ยนภารกิจ ประกอบด้วย                   
- Political : ด้านการเมืองการปกครอง                   
- Economic : ด้านเศรษฐกิจ                   
- Social : ด้านสังคม, การศึกษา                   
- Technology : ด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์                   
- Legal : ด้านระเบียบ, กฎหมาย                   
- Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  

2.1.3 มอง(รู้)ลึก คือ การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist Competent) ที่องค์กร         
ต้องมีในฐานะท่ีเป็นมันสมองของกระทรวง ประโยชน์ น าไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์              

- ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need)               
- จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)               
- ศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอกเก่ียวกับโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน (Potential 
and Environment) 

1.3  ระบบการบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management System : RBM) ประกอบด้วย  
- ผลผลิต (Output) คือ ผลที่เกิดข้ึนโดยตรงจากภารกิจ  
- ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของผลผลิต  
- ผลลัพธ์สูงสุด (Ultimate Outcome) คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาหลังจากมี Output 
และ Outcome        
ประโยชน์ RBM น าไปใช้ในการก าหนดตัวชี้วัด จัดท ามาตรการ/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
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 การประเมินศักยภาพ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

(1)       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และ 
(2)       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรค อ าเภอปะทิว ตามหลัก PEST 

 p/ political /การเมือง 
ปัจจัยภายนอก โอกาส  ( O ) อุปสรรค( T ) 

1. การเมืองและ
สังคม 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญและ
สนับสนุนกิจกรรมสุขภาพ -พร้อมสนับสนุน
งบประมาณโดยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลทุกพ้ืนที่ 
-ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่กับท้องถิ่น ท าให้ง่ายต่อการ
ประสานงานและขอสนับสนุนงบประมาณ 
-นโยบายการเมืองท าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง
สิทธิ์การรักษาได้ง่าย 
-ท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลทั้ง ๖ แห่งมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กร 
จึงมีความเข้าใจทางด้านงานสาธารณสุข 

-ระเบียบการจ่ายงบประมาณกองทุนต าบลยัง
มีเงื่อนไขซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยาก 
-การปรับเปลี่ยนผู้บริหารและกรรมการท าให้
มีการเปลี่ยนแนวนโยบายในการบริหารซึ่งท า
ให้การด าเนินงานอาจไม่ต่อเนื่อง 
-ผู้น าท้องถิ่นบางแห่งยังไม่มีความเข้าใจใน
บริบท ของงานด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง 
ท า ให้ การ พิจารณาโครงการต่ า งๆด้ าน
สาธารณสุขอาจตกไป 
-ภารกิจงานด้านการควบคุมโรคในส่วนของ
ท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค อ าเภอปะทิว ตามหลัก PEST 

 E/ Economic/ นโยบายเศรษฐกิจ 
ปัจจัยภายนอก โอกาส  ( O ) อุปสรรค( T ) 

2. นโยบาย
เศรษฐกิจ 

-การเข้าถึงบริการพยาบาลที่สะดวก-ง่าย 
-เบี้ยยังชีพจากรัฐให้ผู้สูงอายุ/ผู้มีรายได้น้อย 
-มีเงินกู้ให้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ (กองทุน
หมู่บ้าน) 
-มีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงให้ด ารงชีพด้วย
ตนเอง ปลูกเอง ขายเอง กินเองในครอบครัว 
และมีเวลาดูแลคนในบ้านโดยไม่ต้องไปรวมตัว
อยู่ในชุมชนเมือง 
 
 

-เศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในระยะท่ีต้องฟ้ืนตัว
ท าให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องบริโภค
อย่างประหยัดตามก าลังทรัพย์ท าให้ได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอและไม่มีประโยชน์ส่งผล
ท าให้เกิดโรคได้ 
-สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้เกิดการ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการ
ท างานเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิม พักผ่อนน้อยท าให้
ร่างกายทรดุโทรมและเจ็บป่วย  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค อ าเภอปะทิว ตามหลัก PEST 

 S/Sociocultural/ สังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจัยภายนอก โอกาส  ( O ) อุปสรรค( T ) 

3. สังคมและ
วัฒนธรรม 

-การอยู่แบบรวมกลุ่มของคนในชุมชนท าให้ง่าย
ต่อการท างานในชุมชน 
-ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น 
-มีกองทุนส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในพ้ืนที่ 

-ปัญหาการย้ายถิ่นของประชากร 
-มีความรู้ ความเข้าใจที่ผิดในเรื่องการ
ประกอบอาชีพและการออกก าลังกายที่คิดว่า
สามารถทดแทนกันได้ 
- พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา การสูบ
บุหรี่ 
-วัฒนธรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของคน
ในชุมชน เช่น คนอีสาน  
ผู้ใช้แรงงานรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 
-โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ส่งผลต่อการเกิด
โรคและภัยสุขภาพ 

-อ าเภอปะทิวบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ห่างไกล เกิด
ความล าบาก/อุปสรรคต่อการเดินทางมารับ
บริการทีโ่รงพยาบาลชุมชน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค อ าเภอปะทิว ตามหลัก PEST 

 T/Technology/ เทคโนโลยี  
ปัจจัยภายนอก โอกาส  ( O ) อุปสรรค( T ) 

4. เทคโนโลยี  -ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ง่าย-สะดวก-
รวดเร็ว-ทุกช่วงวัย เช่น  line application 
face book  และเครื่องมือสื่อสารแบบ
สมาร์ทโฟน 
-ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่มีมาก/
เข้าถึงได้ง่าย 
-มีนวัตกรรมใหม่ๆ  R2R สามารถสืบค้นได้
ง่าย 
-การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแจ้งโรค 
เพ่ือให้พ้ืนที่ทราบ และออกควบคุมโรค
อย่างทันท่วงที  web alert 
 

- ความเจริญทางเทคโนโลยี / การใช้สมาร์ทโฟน ท า
ให้ประชาชนไม่มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง 
- สื่อบางสื่อท าให้เกิดการเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การเกิดโรค-การรักษาที่ผิดพลาด 
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การก าหนดประเด็นสารสนเทศปัจจัยภายใน ใช้ในการทบทวนแผน (7S Model) 

1. การน าองค์กร ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

Strategy วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพแบบองค์
รวมสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

มีการก าหนดชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

-ขาดการรับรู้อย่างทั่วถึง 
-ค่านิยมน าสู่การปฏิบัติได้
บางส่วน 
-การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและคิดไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม 
-มีการก าหนดจากทีมน า 

Structure คณะกรรมการบริหาร -มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์
อักษร 
-มีการประชุมพิจารณาเรื่อง
ส าคัญอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ า 
-มีช่องทางการสื่อสาร line 
application 
- ประชุมพิจารณาในเรื่อง
ด่วนอย่างทันเหตุการณ์ 
-ครบองค์ประชุม 

-ไม่ได้ก าหนดวันเวลาที่
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
-ขาดการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ 
การสื่อสารไม่ครอบคลุม 

Style ความจริงจังในการท างาน
ของทีมงานต่างๆ 

-มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน 

-ความจริงจังในการท างาน
ไม่ต่อเนื่อง 
- ขาดความร่วมมือ ความ
มุ่งม่ัน ของทีม 
-ขาดความต่อเนื่องในการ
ประชุม 
-การท างานของทีมไม่
ต่อเนื่อง (มีภาระงาน
ประจ า) 
-ขาดแรงจูงใจ 
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การน าองค์กร(ต่อ) ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

Staff ทีมงาน -มีการแต่งตั้งทีมงานชัดเจน/ เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
-มีการแต่งตั้งหัวหน้างานมาเป็น
ทีมงานครบทุกหน่วยงาน 

-ขาดการบูรณาการในการท างาน
เป็นทีม การประสานงาน
เชื่อมโยง 
 

Skill ศักยภาพผู้น า - มีนโยบายชัดเจน 
-มีความมุ่งมั่น / จริงจัง 
-มีทักษะในการบริหารงาน 
-มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

-มีภาระงานมาก 
-มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน  
*ต้องมีการเรียนรู้งานพร้อมกัน 
-ขาดองค์ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น
ในการบริหารจัดการ- 

Share value การก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน 

-มีการก าหนดเป้าหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

-ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย 
-ขาดความเฉพาะเจาะจง/วัดไม่ได้ 
-การก าหนดเป้าหมายไม่
สอดคล้องกับปัญหาส าคัญของ
องค์กร 
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๒. การวางกลยุทธ์  ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

Strategy 
 

-มีการก าหนดแผนร่วมกัน 
-มีนโยบายชัดเจนในการท าแผน/
สนับสนุน  

-ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และไม่มี action plan โครงการและการ
ติดตามประเมินผล 
-ขาดความรู้ในการท าแผนยุทธศาสตร์/
ขั้นตอนการท าแผนไม่ถูกต้องผิดวิธี 
-บุคลากรมีภาระงานเข้าร่วมไม่ได้/ไม่ครบ
วัน 

Structure 
 

- มีโครงสร้างชัดเจน/ผังก ากับชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
-การบริหารจัดการชัดเจน ตาม
โครงสร้างที่ส าคัญ ขั้นบังคับบัญชา 
-มอบหมายงานตามภารกิจและ
ขอบเขตหน้าที่ชัดเจน 

-ขาดการก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ/ตัวชี้วัด เฉพาะ 
-การบริหารจัดการล่าช้า 
-โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายบังคับ
บัญชา ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหาร 

Style 
 

-มีมาตรฐานมาก าหนดและก ากับใน
การด าเนินการ 
-ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
-ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ
พัฒนา 

-ไม่มีการควบคุมก ากับติดตามแผน 
-ขาดการประสานงาน สื่อสารจากแผนสู่
การปฏิบัติ 

Staff 
 

-มีทีมพัฒนาคุณภาพและท าแผนกล
ยุทธ์ 

-ทีมการด าเนินการไม่ต่อเนื่องไม่สม่ าเสมอ 
-บทบาทหน้าที่  job description ของ
ทีมไม่ชัดเจน 

Skill 
 

-  -ขาดความรู้และทักษะในการท าแผน/
น าไปใช้และติดตามประเมินผล 
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3.การมุ่งเน้นลูกค้า ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

Strategy ความต้องการของ
ลูกค้า 

-มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ป่วยปีละ 2 
ครั้ง 

-ขาดการส ารวจความต้องการของลูกค้า
ภายใน 
-ขาดการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

Structure -ลูกค้าภายใน 
 
 
 
-ลูกค้าภายนอก 
 
 

ภายในมีจ านวนมาก 
 
 
 
-ประชากรมาก/เพ่ิม
รายได้ 
-มีการขึ้นทะเบียนต่าง
ด้าวเพ่ิมมากข้ึน 

-อายุเฉลี่ย 45 ปีขึ้นไป (พยาบาล) 
-บุคลากรมีโรคประจ าตัว 
-ขาดการจัดช่องทางด่วนที่ชัดเจนส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนก 
 
-ประชากรมากการดูแลไม่ทั่วถึง 
- opd แออัดขาดการดูแลระดับปฐมภูม ิ
-ประชากรต่างด้าวเพ่ิมมากข้ึน 
-ผู้มีรายได้น้อยแฝงท าให้โรงพยาบาล
ต้องดูแลมากข้ึน 

System Primary service 
package 

มี service plan สาขา
ปฐมภูมิ 

-ขาดแพทย์ลงชุมชน-ขาดการบูรณาการ
ในสหวิชาชีพ 
-ขาดรูปแบบที่ชัดเจนในการเยี่ยมบ้าน 
-ไม่มีการ feedback ข้อมูล/ขาดการ
ติดตาม 

Staff ทีมงาน -มีทีมงานที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- มีทีมงานการให้บริการ
ครบถ้วน 

-ยังขาดศักยภาพในทีม 
-ขาดพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ๒ แห่ง 
-มีข้อจ ากัดในการให้บริการบางทีมเช่น 
lab เอกซเรย์  

Skill การประเมินความ
ต้องการของลูกค้า 

มีการประเมินความ
ต้องการของลูกค้า 

-ขาดการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า/มีข้อจ ากัด 
-ขาดการประเมินความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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4.การวิเคราะห์
และการจัดการ

ความรู้ 

ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

Strategy 
 

-มีข้อมูลจ านวนมาก  
-มี HDC  

-Data ไม่เป็นฐานเดียวกัน 
-ไม่ได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา 
-ไม่มีการน า HDC มาใช้/ขาดการรวบรวม
ผลงาน 
-บุคลากรรับผิดชอบหลายงาน  job 
description มากพอ ไม่มีเวลา 

Structure 
 

-มีระบบซอฟแวร์เป็นมาตรฐาน 
-มีระบบจัดเก็บ ส ารองข้อมูลพร้อมใช้
เพียงพอ 
-มีเทคโนโลยีเพียงพอและพร้อมใช้ 

- software คนละระบบเชื่อมต่อกันยาก 
ยากต่อการน าไปใช้ 
-ผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบและ
บ ารุงรักษาไม่เพียงพอและไม่เป็นระบบ 
- user ไม่ได้รับอัพเดทเกี่ยวกับซอฟแวร์
ต่างๆ 

Style 
 

-มีแผนพัฒนาบุคลากรด้วย km - ไม่ได้น าฐานข้อมูลมาจัดการความรู้และต่อ
ยอดในแต่ละปี 
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องไม่
สม่ าเสมอ 
-ผู้รับผิดชอบงานไม่ชัดเจน 

System 
 

-มีระบบ  internet-  intranet  มา
ด าเนินงาน 
-มีระบบ HDC  เชื่อมโยงระดับ CUP 

-สัญญาณไม่เสถียร/ขาดการสื่อสารการ
เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย 

Staff 
 

-บุคลากรมีความรู้และทักษะร่วมแรง
ร่วมใจในการท างาน 

-ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก 
-ขาดความรู้และไม่มีการจัดการความรู้ใน
การพัฒนาต่อยอด 

Skill 
 

-มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในงานที่
รับผิดชอบ 

-ขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
-เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 
-ขาดการพัฒนาด้านวิชาการ 
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5. การมุ่งเน้น
บุคลากร  

ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

Strategy 
 

-มีแผนพัฒนาบุคลากรมีการ
ส ารวจความต้องการ 

-ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 
-ไม่ได้น าแผนพัฒนาบุคลากร สู่การปฏิบัติ 
- ขาดการติดตามและประเมินผล 
-ขาดการวางแผนความ 

Structure 
 

-มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- มีการอบรม ประชุม และวาง
ระบบงานตาม  job 
description 

- ขาดการควบคุมก ากับประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์ 

Style 
 

-มีระบบการประเมินผลงาน
ตามระบบ performance 
และ    competency 

- การประเมินไม่เป็นระบบและแนวทาง
เดียวกัน 

System 
 

-มีระบบการด าเนินงานการ
ก ากับตามสายบังคับบัญชา 
-มีระบบส ารอง ทดแทน
บุคลากรขาด/เสริม 

-ระบบการด าเนินงานส่งต่องานไม่เป็น
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

Staff 
 

-บุคลากรมีการ
ส ารวจ  training need 

- job description ไม่เหมาะสมทั้งงาน
และคน 
-ไม่ท าตามแผน training need 
- การอบรมตามแผนไม่ครอบคลุม 

Skill 
 

-เจ้าหน้าที่มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

-ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

shared value 
 

- มีสวัสดิการเจ้าหน้าที่+ลูกค้า 
-มีการประเมินความดี
ความชอบตาม 
competency+ 
performance 

- ข่าวดีทั้งในและนอกองค์กร 
-มีผู้รับผิดชอบงานแต่  job description 
ไม่ชัดเจนและ ขาด action plan 
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การวิเคราะห์ MEDICALR 

Material จุดแข็ง S จุดอ่อน W 

-การจัดหา
บ ารุงรักษา การ
ซ่อมเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ 

- นโยบายของรัฐบาล เพ่ิมวิธีการจัดหาพัสดุ คือการเพ่ิม
วงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/วิธีตกลงราคาจากเดิมไม่เกิน 
100,000 บาท เป็นไมเ่กิน 500,000 บาท  
- มีวิธีการส ารวจความต้องการของหน่วยงาน 

-มีการจัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซ่อม/มีการก าหนด
งบประมาณท่ีชัดเจน 
-มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าหน่วยงานทุกแห่ง 
-มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุระดับอ าเภอที่
ชัดเจน 
-เจ้าหน้าที่พัสดุประจ าหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
พัสดุ 
-มีทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ มีหลักฐานการเบิกจ่ายที่
ชัดเจน 
-โรงพยาบาลเครือข่ายสนับสนุนการซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 

-เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ความ
เข้าใจระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
-งบประมาณจ ากัด 
-บาง รพ. สต.  มีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ 
-โปรแกรมพัสดุ-ครุภัณฑ์ มีรหัสที่ไม่
ครอบคลุมทุกรายการ 
-แผนการจัดซื้อไม่ตรงตามแผน
ต้องการ มีการปรับแผนทุก 3 
เดือน 
-ไฟฟ้ามีการดับบ่อยส่งผลให้วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความ
เสียหาย ช ารุด 
- ขาดช่างที่มีทักษะ  

 
การวิเคราะห์ MEDICALR 

Environment จุดแข็ง S จุดอ่อน W 

สิ่งแวดล้อม -มีนโยบาย/มีค าสั่งคณะกรรมการ/มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน/มี
แผนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
-อาคารสถานที่สะอาด แสงสว่างเพียงพอ  สิ่งแวดล้อม
สวยงามเอ้ืออ านวยต่อผู้มารับบริการ 
-มีระบบการคัดแยกขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ โดยส่ง
โรงพยาบาลเครือข่าย 
-มีการจัดกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ 
-มีการนิเทศโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่จาก สคร. เขต 
11 
-ผู้บริหารสาธารณสุข/อปท./ผู้น าชุมชน ให้ความส าคัญ 

-การส่งขยะติดเชื้อต้องใช้
ยานพาหนะส่วนตัวมาส่ง 
-ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ท าให้
ไฟฟ้าดับ ส่งผลให้การท างาน
บริการไม่สะดวก 
-ระบบก าจัดน้ าเสียของ รพ. 
สต.  ยังไม่ถูกสุขลักษณะ 
-มีแหล่งสัตว์มีพิษ เช่น งู  
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การวิเคราะห์ MEDICALR+C 

Drug จุดแข็ง S จุดอ่อน W 

ยา -มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ในรพ. สต. / คปสอ. 
-มีนโยบายการใช้สมุนไพรที่ชัดเจน 
-มีกรอบรายการยาที่พอ เหมาะสม 
-มีระบบการให้ค าปรึกษาที่ดีระหว่าง
โรงพยาบาลและรพ. สต. 
- มีระบบการเบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 
-ผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบยาและ
เวชภัณฑ์ในรพ. สต. 
- มี  CPG ยาที่ชัดเจน 
- มีระบบการเบิกจ่ายยาตามหลัก first in / 
first out 
-มีการเฝ้าระวังการแพ้ยา 
-มีการส่งต่อข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยโรค
เรื้อรังครอบคลุม 

- ความรู้ในการใช้สมุนไพรของบุคลากร ในรพ. 
สต. ไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
-ยาสมุนไพรไม่เพียงพอต่อการใช้ตามนโยบาย 
-ในโรงพยาบาลมีการสั่งใช้ยาไม่ถึง 5% 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความเชี่ยวชาญ  high 
alert  drug 
-ขาดการน าผลการประเมินการติดตามด้าน
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปประธรรม 
-การลงติดตามประเมินผลจากเภสัชกรรม
โรงพยาบาลขาดความต่อเนื่อง 
-ไม่มีการใช้เครื่องปริ้นฉลากยาในทุกพื้นที่รพ.สต. 
-ไม่มีการจัดท าแผนการใช้ยาที่ถูกต้อง 
- การส่งต่อข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยทั่วไปยังไม่
ครอบคลุม 
 

การวิเคราะห์ MEDICALR+C 

IC จุดแข็ง S จุดอ่อน W 
 

-โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ IC แต่ละแผนก 
-มีบุคลากรรับผิดชอบงาน IC 
- มีการจัดสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการป้องกัน
และการติดเชื้อไว้ใช้ 
-มีการให้ความรู้อบรมเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลด้าน IC 1 ครั้ง/ป ี

-ไม่มีคณะกรรมการจัดท ารวม ระหว่างรพ. สต. 
กับโรงพยาบาลชุมชน 
- CPG ไม่เป็นปัจจุบันขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์ MEDICALR+C 

Constipation จุดแข็ง S จุดอ่อน W 

การให้ค าปรึกษา -มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาในแต่ละแผนก 
-ในเครือข่าย  NCDs ระดับอ าเภอ มีการให้
ค าปรึกษาและประสานงานในการท างานโดย
ผ่านระบบ  line  NCDs และเบอร์โทรศัพท์ 

-ขาดการรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์ MEDICALR 

Community จุดแข็ง S จุดอ่อน W 

 -มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-หน่วยบริการอยู่ในชุมชน 
-เจ้าหน้าที่เป็นกันเองมีความสัมพันธ์
ระบบเครือญาติ 
-มีการแบ่งทีมท างานชัดเจน 
-มีพ้ืนที่หมูบ่้านแบ่งเขตรับผิดชอบ 

-ปริมาณงานและตัวชี้วัดมาก 
-กระบวนการระเบียบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
-การสนับสนุนทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
-เจ้าหน้าที่อายุมาก 
-สัมพันธภาพไม่ต่อเนื่อง 
-ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆลดน้อยลง 
-ระบบข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
-มีก าลังมอบหมายงานปฏิบัติตามแต่ไม่ต่อเนื่อง 
-ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ไม่ชอบชุมชน 
 

 

การวิเคราะห์ MEDICALR 

Laboratory จุดแข็ง S จุดอ่อน W 
 

-มีทีมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับจังหวัดซึ่งมีการ
ประชุมกันทุก 3 เดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการตรวจประเมินคุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการประจ าทุกปี 
-ระบบพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเป็นระบบ
มาตรฐานสากล คือ มีมาตรฐาน  LA  2555 จ านวน 
100 ข้อ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 
-ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปะทิวผ่านการตรวจรับรอง
คุณภาพมาตรฐานเทคนิคทางการแพทย์ LA 100 ข้อ เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และครบก าหนดในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2561 
-เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้รับการสอบเทียบ จากศูนย์
วิศวกรรมสุราษฎร์ธานีและบริษัทเอกชนอย่างครบถ้วน 
100% 
- เครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปะทิวมี
ความทันสมัยพร้อมใช้งาน 
-มีทีมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในส่วนของหน่วย รพ.
สต. ที่ต่อเนื่องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและ
ประเมินผลทุกปี 

-เจ้าหน้าที่ในหน่วย รพ. สต. ขาดความ
ช านาญในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
-เครื่องมือห้องปฏิบัติการในส่วนของ
หน่วยรพ. สต. ยังขาดความทันสมัย
ครบถ้วน 
-เครื่องมือขาด การสอบเทียบเครื่องมือ 
รพ. สต 
-ขาดแคลนเจ้าหน้าที่การหมุนเวียนใน
ห้องปฏิบัติการท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท างาน 
-ผลตรวจ  out lab บางรายการ
รายงานผลล่าช้าไม่ทันต่อการรักษา
ของแพทย์ 
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การวิเคราะห์ MEDICALR 

IT  จุดแข็ง S จุดอ่อน W 
 

-เป็นจุดเน้นของ กพร. (ต้องทันสมัย/มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน) 
-ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนด้านไอที 
-มีระบบข้อมูลทุกระดับ 

-เจ้าหน้าที่มีทักษะด้านไอทีน้อย 
-การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านไอทียังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
- มีการเปลี่ยนแปลง software บ่อยครั้ง 
-ระบบ  software  แม่ข่ายลูกข่ายเชื่อมโยงไม่ได้ 

การวเิคราะห์ MEDICALR 

การให้ค าปรึกษา จุดแข็ง S จุดอ่อน W 
 

-มีความรู้และทักษะ 
-การสื่อสารมีความสะดวก
รวดเร็ว 

-ค าสั่งให้ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง 
-เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมทักษะในการให้ค าปรึกษา 
-การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
-การแบ่งงานไม่เหมาะสม 
-ภาระงานมากมีการท างานหลายอย่าง 

การวิเคราะห์ MEDICALR 

ระบบส่งต่อ  จุดแข็ง S จุดอ่อน W 
 

ภายในโรงพยาบาล 
  -มีแบบตอบรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ชัดเจนในการประสานงานท า
ให้ได้รับข้อมูลครบถ้วน 
  - การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานเพื่อป้องกันการแก้ไขหาก
เกิดภาวะวิกฤต 
ภายนอกโรงพยาบาล 
  -การติดต่อประสานงานที่เป็นระบบตามแบบฟอร์มการส่งต่อ 
  -การใช้เทคโนโลยีในการประสานส่งต่อผู้ป่วย เช่น line 
application  ไทยรีเฟอร์ 
  -มีความพร้อมในการบริการรีเฟอร์ผู้ป่วยทุกระดับ 
  -มีการจัดเวรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรีเฟอร์ที่ชัดเจน 
  -มีระบบ ems ที่เป็นแบบการให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่รวมถึง
ผู้ป่วยจากรพ. สต. ในภาวะวกิฤตที่ต้องส่งต่อโรงพยาบาล 
  -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบผ่านการอบรม  

-การประสานงานภายใน
หน่วยงานขาดระบบส่งต่อผู้ป่วย 
-การส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน 
-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วย
ล่าช้า 
 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและสูงอายุ 
-การให้บริการ ems ยังไม่
ครอบคลุมในพ้ืนที่ 
-เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการใช้
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 
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การก าหนดทิศทางการพัฒนา 
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การก าหนดทิศทางการพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรแห่งการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบองค์รวมสู่ความเป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนและภาคีเครือข่าย สู่ปะทิวเมืองสุขภาวะ 

พันธกิจ 

พัฒนาระบบคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมประชาชนสุขภาพดีและยั่งยืน สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย สร้างเสริมความสุขของคนในองค์กร 

เป้าหมาย 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 

“PATHIU MOPH”  
P : Professional มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 
A : Assesssment ประเมินผล รู้ตนเอง 
T : Team                         ท างานเป็นทีม  
H : Health & Happy                   สุขภาพดี มีความสุข 
I : Information                          ระบบข้อมูลข่าวสารทันสมัย 
U : Unity                                  สามัคคี กลมเกลียว ช่วยเหลือเกื้อกูล 
M = Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด อย่างมี

สติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการ
เรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ท่ีเป้นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P = People centered 
approach 

ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 

H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้
ชนะ เปิดรับฟังความแตกต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วย
ผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยามคับขัน 
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เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 

2. มีระบบการแพทย์และการสาธารณสุขสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ( 
พชอ. ) ที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบบริหารจัดการก าลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. มีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวมเน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (Prevention & Promotion Excellence) กลยุทธ์ ๓ , ๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานองค์กรคุณภาพ  (People Excellence) กลยุทธ์ที่ ๑ 
, ๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพการเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) กลยุทธ์ที่ ๕ , ๖ , 
๗ , ๑๐ , ๑๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน (Service Excellence) กลยุทธ์
ที่ ๒ , ๙ 
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การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
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กลยุทธ์ (Strategy) เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปะทิว 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ 
๓. สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
๔. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการให้บริการด้าน

สุขภาพทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ 
๖. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
๗. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณโดยการประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในเครือข่าย 
๙. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางด้านสุขภาพครอบคลุมกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
๑๐. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
๑๑. มีระบบควบคุมก ากับการบริหารงบประมาณของเครือข่ายที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จากการวิเคราะห์องค์กร ได้กลยุทธ์ส าหรับการด าเนินงานดังนี้ 

(SO กลยุทธ์เชิงรุก) 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ 
๓. สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
๔. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการให้บริการด้าน

สุขภาพทุกกลุ่มวัย 

 (WO กลยุทธ์การพัฒนา) 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ 
๖. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

 (ST กลยุทธ์ขยายงาน) 

๗. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณโดยการประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในเครือข่าย 
๙. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางด้านสุขภาพครอบคลุมกลุ่มแรงงานต่างด้าวพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๑๐. ด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 

  (WT กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร) 

๑๑. มีระบบควบคุมก ากับการบริหารงบประมาณของเครือข่ายที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานสนับสนุนเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวมเน้นเชิงรุกครอบคลุม
ทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 4 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการให้บริการ
ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพฒันานวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการประสานความร่วมมือภายในเครือข่าย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบบริหารจัดการก าลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง  
กลยุทธ์ที่ 11 มีระบบควบคุมก ากับการบริหารงบประมาณของเครือข่ายที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบการแพทย์และการสาธารณสุขสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ ( พชอ. ) ที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกมิติและทุก
กลุ่มวัย 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนารูปแบบการให้บริการทางด้านสุขภาพครอบคลุมกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
  

 
 
 


