
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข : จังหวัดล าพูน 

นพ.วิทยา พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 





แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน

พัฒนาสินค้าหัตถกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สร้างตราสินค้า และส่งเสริมกิจกรรมการผลิตแบบครบวงจร

ส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภยัในลักษณะแปลงใหญ่ 
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 

ผลักดันสู่การเป็นเมืองสะอาดตน้แบบระดับประเทศ 
ผ่านการบริหารจัดการขยะและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

เตรียมความพร้อมรับมือการเป็นสังคมสงูอายุ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นตอ่การสง่เสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
สร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และปลอดภัยในชุมชนและสังคม 

พัฒนา Application การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมขนสง่ภายใน
จังหวัด

ประเด็นด้านสาธารณสุข



การยกระดับคุณภาพชีวิต
การพัฒนา
ศักยภาพ

การขับเคลื่อนสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงจังหวัดล าพูน

5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life)

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาแรงงานต่างด้าว
ภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
เยาวชนจังหวัดล าพูน
1.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สูงอายุ
2.โครงการสานพลังสามวัย สรรค์สังคม
3.โครงการวัยรุ่น วัยใส
4.โครงการผู้สูงอายุอุ่นใจบริโภคถูกหลักอนามัย
5.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (สสจ.ล าพูน ) 
6.โครงการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น (สสจ.ล าพูน)
7.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสในเรือนจ า 
(นวดแผนไทยและฝึกอาชีพ)

โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อความยั่งยืนจังหวัดล าพูน

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมล าพูน
1.เผยแพร่การรับรู้ด้านกฎหมาย เพ่ือลดการเอาเปรียบ
2.เครือข่ายแกนน าครอบครัวและชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหาสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหา
สังคมและความมั่นคงจังหวัดล าพูน
1.พัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน
2.พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคง
3.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ
4.หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขจังหวัดล าพูน



นโยบายรฐับาล
ล าพนูเป็นเมอืงนา่อยู่
ชาวล าพนูมคีวามสขุ
ผูม้าเยอืนประทบัใจ

ภาคราชการ

แผนปฏบิตัริาชการ สสจ.ล าพนู

ผลประโยชนข์องชาวล าพนู

วาระแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัล าพนู

ผลประโยชนข์องชาติ

ความม ัน่คง
ประโยชนส์ขุของประชาชน

ความอยูเ่ย็นเป็นสขุอยา่งย ัง่ยนื

ภาคเอกชน

องคก์รปกครองทอ้งถิน่

ภาคประชาชน

พนัธมติร/ภาคกีารพฒันา
คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดั

แบบบรูณาการ(กบจ.)

รฐับาล

คณะกรรมการยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั

คณะกรรมการสนบัสนนุการ
บรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ

เป้าหมาย

การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี (Good Governance)

วาระแหง่ชาติ

ยทุธศาสตรช์าติ

ยทุธศาสตรท์ี ่1

•พฒันาและสรา้งสขุภาพทกุ
กลุม่วยั โดยเครอืขา่ยสขุภาพ
ทกุภาคสว่น 

ยทุธศาสตรท์ี ่2

•พฒันาศกัยภาพระบบบรหิาร
จดัการ เพือ่สนบัสนนุการ
จดับรกิารสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3

•พฒันาคณุภาพการบรกิาร
ตามมาตรฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่4

•สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม 
งานวจิยั ระบบสขุภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5

•สรา้งความเขม้แข็งการจดัการ
สขุภาพภาคประชาชน 
และภาคเีครอืขา่ย

กรอบแนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข : จังหวัดล าพูน



ความเชือ่มโยงของแผนพฒันาจงัหวดัล าพนูและแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี ดา้นสาธารณสขุ

วสิยัทศัน์

จงัหวดัล าพนู
ยทุธศาสตร ์ :เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ

วสิยัทศัน์

วสิยัทศัน ์: ล าพนู เมอืงแหง่ความสขุ บนความพอเพยีง 

ยทุธศาสตรท์ี ่1

• พฒันาและสรา้งสขุภาพ
ทกุกลุม่วยั โดยเครอืขา่ย
สขุภาพทกุภาคสว่น 

ยทุธศาสตรท์ี ่2

•พฒันาศกัยภาพระบบ
บรหิารจดัการ เพือ่
สนบัสนนุการ
จดับรกิารสาธารณสขุ

ยทุธศาสตรท์ี ่3

•พฒันาคณุภาพการ
บรกิารตามมาตรฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่4

• สง่เสรมิการสรา้ง
นวตักรรม งานวจิยั ระบบ
สขุภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5

• สรา้งความเขม้แข็งการ
จดัการสขุภาพภาค
ประชาชน และภาคี
เครอืขา่ย

GOAL : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน



อายุคาดเฉลี่ย Life Expectancy at Birth

ปี 2560 Male Female

ประเทศ 72 79

เขต 1 72.9 78.4





ประเด็นส าคัญการพัฒนาด้านสาธารณสุข จังหวัดล าพูน

✓การใช้ Health Literacy เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
✓อาหารปลอดภัย
✓ Smart Hospital
✓Re design ระบบสุขภาพ (Node /IMC/ระบบส่งต่อ/เขตรอยต่อ)
✓ยาเสพติด (นโยบาย ผวจ.ล าพูน)

✓ผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ไฟป่า (นโยบาย ผวจ.ล าพูน)

✓อุบัติเหตุจราจร (นโยบาย ผวจ.ล าพูน)

✓ขยะ (นโยบาย ผวจ.ล าพูน)



กระบวนการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ : จงัหวดัล าพนู

1. ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
2. แผน 20 ปี กสธ.
3. แผนพฒันาจงัหวดั
4. ขอ้เสนอแนะการตรวจนเิทศงาน
5. ปญัหา สธ.พืน้ที ่

1. จดัท าปฏบิตัริาชการฯ โดยกลุม่งานในสสจ. 
(วเิคราะห ์GAP+ ก าหนดมาตรการส าคญั)

2. ถา่ยทอดนโยบายใหห้นว่ยงานระดบัอ าเภอ
3. ประชุมชีแ้จงแนวทางการพฒันางานใหอ้ าเภอ

I

1. คปสอ.รบันโยบาย
2. จดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 
3. เสนออนมุตัแิผนปฏบิตัริาชการ 

1. การประชุม (กวป.)
2. รายงานผลการตดิตามแผนปฎบิตัริาชการ
3. การนเิทศงาน และ surprise visit
4. ระบบขอ้มลู รายงาน  43 แฟ้ม

10

ระดบัจงัหวดักระทรวงฯ/ จงัหวดั 

ระดบัอ าเภอการก ากบั ตดิตามฯ



ขอบคุณครับ


