
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
อำเภอคลองหอยโข่ง ปี 2565 

 
วิสัยทัศน์(Vision)   

“พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพ  โยงใยครอบคลุมทุกครัวเรือน” 
 

พันธกิจ (Mission)   
“เราจะสร้างเครือขายระบบสุขภาพท่ีดี  ให้ทุกชุมชนมีระบบจัดการสุขภาพตามบริบทที่เหมาะสมสามารถดูแล

ประชากรทุกกลุ่มวัย  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาองค์กรให้เป็นบ้านที่อบอุ่น เอ้ืออาทรฉันท์มิตร” 
 

เป้าประสงค์(Goals) 
“ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึนและพ่ึงตนเองได้ 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรมีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข 
ภาคีเครือข่ายสุขภาพเป็นแกนนำในการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” 

 
 

วัฒนธรรมองค์กร    
“พอเพียง  วินัย  สุจริต   จิตอาสา” 

 

ค่านิยมร่วม  Core Value 
M : Morality  คุณธรรม – จริยธรรม 
U : Unity       ทีมงาน 
A : Academic  เน้นวิชาการ องค์ความรู้ 
N : Network    ภาคีเครือข่าย 
G : Good Governance ธรรมาภิบาล 

  

กลยุทธ์ 

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 พัฒนาระบบจัดการปัญหาสุขภาพแบบบูรณาการ  

 พัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issues 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ   

ชุมชน (PP&P Excellence ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีค ุณภาพ  (Service 

Excellent)  
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellent)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

(Governance Excellent) 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. เสริมสร้างพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

ให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่อำเภอคลองหอยโข่ง 
          ๒.  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนคลองหอยโข่งทุกกลุ่มวัย โดยพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพแม่และเด็ก วัยเรียน           
               วัยรุ่น วัยทำงาน เปลี่ยนสุขภาพจากกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงและฟ้ืนฟูสุขภาพให้เป็นกลุ่มปกติ ด้วยเน้นการ 
                เสริมความเข้มแข็งคนคลองหอยโข่งให้มีสุขภาพดี  

3. พัฒนาและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอำเภอคลองหอยโข่ง การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยสร้าง 
หลักประกันสุขภาพทางด้านอาหารให้มีความปลอดภัยโดยการ ให้มีประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ปลอดจากภัยคุกคามทางสุขภาพได้ 

4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สร้างระบบสุขภาพของชุมชนให้ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพโดย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและจัดการปัญหาสุขภาพด้วยพลังชุมชนเอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issues 
1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน  
(PP&P Excellence )  

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนคลองหอยโข่ง ทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
     ๑.๑ เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
     ๑.๒ เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 
     ๑.๓ เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 
     ๑.๔ เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 
     ๑.๕ เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellent)  
แผนงานที่ ๕ : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 
แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ 9 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellent)  
แผนงานที่ 10  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ ๑1  : พัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
แผนงานที่ 12  : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 
(Governance Excellent) 

แผนงานที่ ๑3 : ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
แผนงานที่ ๑4 : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังสุขภาพ 
แผนงานที่ ๑5 : ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ ๑6 : การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

 

ภาคผนวก 
 

ยุทธศาสตร์และแผนจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา แผนจังหวัดสงขลา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ 
ควบคุมโรค 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
๓. การป้องกัน  ควบคุมโรค  และการลดปัจจัยเสี่ยง 
    ด้านสุขภาพ 
๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน  
คุณภาพ 

๕. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 
๖. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SP) 
๗. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ   
    การส่งต่อ 
๘. การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ 
๙. อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ๑๐. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๑๑. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

๑๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
๑๓. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 



ปัญหาที่จะนำไปวางแผนแก้ไขในปีงบประมาณ 2565 

 

 1. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด  

2. ไข้เลือดออก 

 3. มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 

 4. อุบัติเหตุจราจร 

 5. สุขภาพช่องปาก  

6. ภาวะทุพโภชนาการกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน  

7. อนามัยแม่และเด็ก  

8. สุขภาพจิต 

 9. วัณโรค  

10. โรคปอดบวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค่านิยมองค์กรสาธารณสุข 

 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


