
นโยบายการด าเนนิงานดา้นสาธารณสขุ จงัหวดัล าพนู
ปีงบประมาณ 2562

โดย นพ.วิทยา  พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (ดา้นสาธารณสขุ)
(พ.ศ. 2560 - 2579)

การปฏริปูกระทรวงสาธารณสขุ 

PA ปีงบประมาณ 2562

แนวทางการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ

การก ากบัตดิตาม ประเมนิผลงาน

กรอบการน าเสนอ



แผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
(พ.ศ. 2560 - 2579)

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ท่ีรวมพลังสังคม

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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แผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
(พ.ศ. 2560 - 2579)

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ท่ีรวมพลังสังคม

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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แผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
(พ.ศ. 2560 - 2579)

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
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ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง
ของคนในองค์กร (Happy 
Work Life Index) ≥ 50

ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy 
Workplace Index) ≥ 57

Access

Coverage

Quality

Governance

6

ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี 

External causes

Chronic diseases

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด     
ไม่น้อยกว่า 80 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
(พ.ศ. 2560 - 2579)



ค่านิยม
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แผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
(พ.ศ. 2560 - 2579)

















เมอืงแหง่ความสขุ 
บนความพอเพยีง

9

วสิยัทศันจ์งัหวดัล าพนู

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 
คณุภาพชวีติ และความม ัน่คง

ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงคท์างยทุธศาสตร์
พฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี       

ของประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย

แนวทางการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ



ความเชือ่มโยงของแผนพฒันาจงัหวดัล าพนู
และแผนยทุธศาสตรส์าธารณสขุจงัหวดัล าพนู ปี 2560 - 2564

วสิยัทศันก์ารพฒันา
จงัหวดัล าพนู ประเด็นยทุธศาสตร ์ : การพฒันาสงัคมคณุภาพชวีติและความม ัน่คง

แผนยทุธศาสตรส์าธารณสขุจงัหวดัล าพนู

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1

• พฒันาระบบ
บรหิารจดัการตาม
หลกัธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 2

• พฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ
ใหม้คีณุภาพ
มาตรฐาน

ยทุธศาสตรท์ี่ 3

• พฒันาระบบ
ตดิตามก ากบั
ประเมนิผล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4

• สง่เสรมิการมสีว่น
รว่มของภาค
ประชาสงัคมใน
การสรา้งสขุภาพ
ใหส้อดคลอ้งกบัวถิ ี
ชุมชน

ยทุธศาสตรท์ี่ 5

• สง่เสรมิสมรรถนะ
บคุลากรใหม้ี
คณุภาพและมี
ความสขุในการ
ท างาน

วสิยัทศัน ์: ล าพนู เมอืงแหง่ความสขุ บนความพอเพยีง 



สสจ

ส 

สามคัคี

จ 

จติอาสา

ส 

เสยีสละ



กลไกการบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารงานส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ปีงบประมาณ 2562

ยทุธศาสตรท์ี่ 1

• พฒันาระบบ
บรหิารจดัการ
ตามหลกัธรร
มาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 2

• พฒันาระบบ
บรกิาร
สขุภาพใหม้ี
คณุภาพ
มาตรฐาน

ยทุธศาสตรท์ี่ 3

• พฒันาระบบ
ตดิตาม
ก ากบั
ประเมนิผล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4

• สง่เสรมิการมสีว่น
รว่มของภาคประชา
สงัคมในการสรา้ง
สขุภาพใหส้อดคลอ้ง
กบัวถิชุีมชน

ยทุธศาสตรท์ี่ 5

•สง่เสรมิสมรรถนะ
บคุลากรใหม้ ี
คณุภาพและมี
ความสขุในการ
ท างาน



คณะกรรมการขบัเคลือ่นงานตามยทุธศาสตร ์จงัหวดัล าพูน

CSO CPPO CHRO CFO CIO



คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (CSO) 
จงัหวดัล าพนู

3. Service Plan2. คกก.Refer
4. คกก.แผนพฒันา/      

งบลงทนุ/HA

- สาขา RDU and Drug&DIN

- สาขา sepsis/อายรุกรรม

- สาขา Stroke

- สาขา Ortho/Capture the 

fracture

- สาขา ศลัยกรรม/ONE Day surgery

- สาขา COPD

- สาขา จติเวช

- สาขา จกัษุ

- สาขาไต
- สาขา แพทยแ์ผนไทย
- สาขา ทนัตกรรม

- สาขามะเร็ง

- สาขาปลกูถา่ยอวยัวะ 

- สาขาอบุตัเิหต/ุEOC/ICS

- สาขาทารกแรกกเกดิ

- สาขาหวัใจ

1. คกก.ศนูยค์วาม

เป็นเลศิทางการแพทย ์

(EC)



คณะกรรมการพฒันาระบบสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนั และควบคมุโรค 
(CPPO) จงัหวดัล าพนู

Primary Care ClusterCluster TB

NCD Cluster

COC Cluster 
(+LTC,COC,SP Palliative, 

Intermediate care)

MCH Cluster ยาเสพตดิ Cluster

GREEN&CLEAN Cluster

.



คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (CHRO) จงัหวดัล าพนู

คณะท างานบรหิารก าลงัคน
(HRM)

คณะท างานพฒันาบคุลากร
(HRD)

งานวจิยั / KM  + R2R



คณะกรรมการเงนิการคลงั (CFO)

คณะอนกุรรมการ
พฒันาระบบการเงนิการคลงั

คณะอนกุรรมการสารสนเทศ

คณะอนกุรรมการสอบทาน
&ตรวจสอบบญัชี

คณะอนกุรรมพฒันาระบบการประเมนิฯ 
(ITA)



คณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศ จงัหวดัล าพนู (CIO)

คณะท างานพฒันา

ระบบสารสนเทศ
คณะท างานพฒันาระบบขอ้มลู คณะท างานพฒันาคณุภาพ



การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงาน

นเิทศ + ประเมนิผลงาน 

Monitoring
การก ากบัตดิตาม

Evaluation
การประเมนิผล

Audit
การตรวจสอบเฉพาะเรือ่ง

➢ ก ากบั ตดิตามการ
ด าเนนิงานตาม
นโยบายส าคญั

➢ ก ากบัตดิตามการ
แกไ้ขปญัหา
สาธารณสขุเฉพาะ
พืน้ที ่ 

➢ PA/KPI 
เปรยีบเทยีบผลงาน
กบัเป้าหมายของ
ตวัชีว้ดั

➢ ประเมนิผลงานตาม
นโยบายส าคญั

➢ การบรหิารจดัการ
➢ การตรวจสอบ

ภายใน
➢ ธรรมาภบิาล

วเิคราะหป์ญัหา เสนอตอ่ผูบ้รหิาร คนืขอ้มลูใหพ้ืน้ที+่ขอ้แนะน า



มีแต่คนบ้าเท่านัน้ ที่จะท าสิ่งเดมิซ า้ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง


