
นโยบายและยุทธศาสตรข์องส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 
ทิศทางการพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย 
 1. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2565  
การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 –2565 ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข มีแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) ด าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาคมสาธารณสุข องค์กรภาคี
 สุขภาพ ตระหนักและเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ และนโยบายรัฐบาล เข้าสู่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนค าของบประมาณ และแผนระดับอ่ืนๆ เช่น แผนการลงทุน 
 แผนพัฒนา ระบบข้อมูล แผนการผลิตบุคลากร เป็นต้น ควรเริ่มจากแผนพัฒนาสุขภาพระดับ 
 ต าบล ที่ผู้บริหารทุกระดับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นกรอบแนวทาง
 ด าเนินงานพัฒนาด้านสุขภาพของ หน่วยงาน โดยการใช้เวทีต่างๆ ที่มีผู้บริหารองค์กรเข้าร่วม 
 3) จัดตั้งคณะกรรมการก ากับทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ เพ่ือก ากับการด าเนินงาน  
 4) จัดท าระบบการรายงานการประเมินผลรอบระยะเวลาครึ่ ง เทอมและน าเสนอในเวที 
     ทีเ่หมาะสม 
 5) จัดให้มีกลไกในการพัฒนายกร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570  (ร่าง) 
กลยุทธ์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทาง 
การแพทย ์
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
ของคนไทย 
กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ  

  
2. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 นโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระส าคัญ  
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 ข้อ 2. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  1) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือ 
  กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ
  การดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาลความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
  และครอบครัว 
  2) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 
  สร้างความพร้อมแก่แรงงานไทย ร่วมพัฒนาระบบ 
  3) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
 ให้แก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐและประชาชน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 



 ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคส่วนทุกระบบ 
           หลักประกันสุขภาพ 
   2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
 บุคลากร 
  3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
 โดยมีเครือข่าย 
  4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่ การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
  5) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยมีกฎหมายที่รัดกุม  
  6) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข 
 
 3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ดังนี้ 

1. โครงการพระราชด าร ิ 
2. ขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่และ อสม.  
3. Smart Living with COVID 19 รวมทั้งการจัดหาวัคซีนให้ เพียงพอตามความต้องการของ

ประชาชน ไม ่น้อยกว่า 70%  
4. ระบบสาธารณสุขวิถีใหม่ 2565  

1) ใช้จุดแข็งด้านสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก เข้าถึงง่าย เช่น 

Telemedicine ในการดูแลประชาชน  
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ พัฒนาระบบปฐมภูมิ ทั้ง

เขตเมือง ชนบท และ กทม. เพ่ือ 3,000 ทีม และครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 1 อ าเภอ/จังหวัด  
4) พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ รพ.สต. เป็นศูนย์การสาธารณสุขระดับต าบล ทั้งด้าน 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค  
5) พัฒนาและบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นองค์รวม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
6) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ต่อยอด 30 บาท รักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว ลด

ความ ยุ่งยาก ลดรายจ่ายประชาชน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการดูแลรักษาต่างหน่วย
บริการ  

7) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็ง โดยรักษาได้ทุกที่ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (เดิม
ในที่ท่ีม ีความพร้อม)  

8) พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เน้นสร้างงาน 
รายได ้และสร้างมูลค่าเพ่ิม  

9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางสุขภาพประชาชน เชื่อมโยงเครือข่ายได้ 
ทั้ง ภายในและภายนอก  

 
 
 
 
 
 



 4. แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี 
 1. วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
 2. พันธกิจ: พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 
 3. ค่านิยม: 

 
 
  M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิด พูด อย่างมีสติ 
  ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้
  สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 

O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วน รวม รู้แพ้รู้ชนะ  

  เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วย วิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหา 
 ในยามคับขัน 
 4. เป้าประสงค์: ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์  4  Excellence Strategiesรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ เน้นย้ า
 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ดังนี้ “ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน หรือ 4 Excellence Strategies ที่จะน า
องค์กร หรือกระทรวงสาธารณสุขไปข้างหน้า คือ ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellences)  

 1) P&P Excellence เน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของทุกกลุ่มวัย  
 2) Service Excellence เน้นการบริการที่เป็นเลิศ  
 3) People Excellence คนของเราต้องเป็นเลิศ  
 4) Governance Excellence ก็คือ บริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
6. 16 แผนงาน 48 โครงการ 

6.1 P&P Excellence (4 แผนงาน 12 โครงการ) 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

• พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพศักยภาพคนไทย 
o กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
o กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
o กลุ่มวัยท างาน 
o กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

 2. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
• พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
• ควบคุมโรคติดต่อ 
• ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพ 

 
 
 
 



3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
• ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร 
• ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด) 
• คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
• บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
• คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot zone) 

 

 6.2 Service Excellence(6 แผนงาน 23 โครงการ) 
  1. พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 

• พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

• 5 สาขาหลัก 
• สาขาทารกแรกเกิด 
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ 
• ป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ 
• ดูแลผู้สูงอาย ุ

3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อ 
• พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

4. พัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
• พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ 
• พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

5. การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริฯ และพ้ืนที่เฉพาะ 
• พัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
• พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานข้ามชาติ 
• การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้ 

6. ประเทศไทย 4.0 สาธารณสุข 
• พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ 
• พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี 

 

 6.3 People Excellence(1 แผนงาน 4 โครงการ) 
  1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

• พัฒนาระบบการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
• ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
• พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 

  
 
 



 6.4 GovernancePeople Excellence(5 แผนงาน 9 โครงการ) 
1. ระบบธรรมภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
• ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
• พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 

3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
• ลดความเหลื่อมล้ าของ 3 ระบบกองทุน 
• บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

4. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
• พัฒนางานวิจัย 
• สร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 

5. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
• โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 2565 
  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพ้ืนที่ 

2.ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข 

ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 

ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
 
 
 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 



เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goals) 
 1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี 
 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  
 4.พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน  
 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
    6.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 
ค่านิยม   MOPH  

M (Mastery) เป็นนายตนเอง  
หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการ 
มีส านึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 
O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่  
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P (People Centered) ใส่ใจประชาชน  
ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการท างานเพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง 
พ่ึงได้" 
H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม  
มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
1. เพ่ือพัฒนาระบบงานด้านการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้ครอบคลุมประชาชนกรทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน เพื่อให้การจัดบริการของสถานบริการในอ าเภอแม่ทะ

สามารถตอบสนอง 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ เฉพาะด้านที่ต้องการตอบสนองยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์องค์กร 
4. เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue) 

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion Prevention and Protection: PP&P Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
ยุทธศาสตร์ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร์ข์อมูลผ์านเว็บไซต์ของหน์วยงานในราชการบริหารส์วนภูมิภาค 
ส านั กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุขั 

ตามประกาศส านั กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เรั ่อง แนวทางการเผยแพรั์ขั์อมัูลตั์อสาธารณะผ์านเว็บไซต์ของหน์วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส าหร บหน์วยงานในราชการบรัิหารส์วนภูมิภาคัส านั กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วัน / เดือน / ปี :    ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ :  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และปรากฎการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

                         ผู้รับผิดชอบ                                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                                                                                                                      
                (นายปิติพงษ์ หลิดชิววงค์)                                           (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
                  นักวิชาการสาธารณสุข                                            สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔                                               ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
                                            
                                          ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
                                                
                                                
                                                     (นายปิติพงษ์ หลิดชิววงค์) 
                       นักวิชาการสาธารณสุข                                          
                                                       ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

http://www.maethahealth.com/
http://www.maethahealth.com/

