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1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรจัดทำ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีเพื่อจัดทำยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูป เพื่อจัดทำ
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปีใช้ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศ ให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศำสตร์ชำติ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำระยะ 20 ปีประกอบด้วย 6
ยุทธศำสตร์ดังนี้
1.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและ
ประชำคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
1.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถ
พัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรม
แผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หน้ำ 4 ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้งกำรพัฒนำ
ฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ ทุกด้ำน อันได้แก่
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุน มนุษย์และ
กำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน
1.3 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนเพื่อพัฒนำคนและสังคมไทย
ให้เป็น รำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศ มีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะ
กำรคิด วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมีกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญและเกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข
ได้แก่
1.3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของ
ประเทศ
1.3.2 กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
1.3.3 กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
เสริมสร้ำงบทบำทของ
สถำบัน ครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง
1.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม เพื่อ
เร่ง กระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและ
เป็นธรรม โดยมีกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญและเกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่
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1.4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม
1.4.2 กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
1.4.3 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคม
สูงวัย
1.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เร่ง อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและมีควำมมั่นคงด้ำนน้ํำ รวมทั้งมี
ควำมสำมำรถ ในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ
ธรรมชำติและพัฒนำ มุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว
1.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้
หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กระจำย บทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล
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2. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
หลังจำกที่นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชำ) ได้มีข้อสั่งกำรเมื่อวันที่ 23
กุมภำพันธ์พ.ศ. 2559 ให้ทุกส่วนรำชกำรจัดทำแผนงำนในภำรกิจหลักของหน่วยงำนระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) เพื่อให้สอดรับกับกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีในกำรจัดทำยุทธศำสตร์และ
กรอบกำรปฏิรูป และ จัดทำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
ประเทศ ให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง”กระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะส่วนรำชกำร จึงได้
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หน้ำ 5 ขึ้น ตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีฯ อีกทั้งระบบสุขภำพไทยกำลัง
เผชิญกับสิ่งที่ท้ำทำยจำกรอบด้ำน อำทิ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุกำรเปลี่ยนจำกสังคมชนบทสู่สังคมเมือง
กำรเชื่อมต่อกำรค้ำกำรลงทุนทั่วโลก ตลอดจน ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้ประชำชนมีควำม
คำดหวังต่อคุณภำพของระบบบริกำรมำกขึ้น ขณะที่ งบประมำณภำครัฐเริ่มมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อกำร
เพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสุข ทำให้ระบบสุขภำพไทย ต้องเตรียมเพื่อรับมือกับสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้
ดังนั้น กระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะหน่วยงำนหลักของประเทศ จึงมี ควำมจำเป็นที่ต้องมีกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปีเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสุขภำพ เพื่อให้ ประชำชนมีสุขภำพและ
คุณภำพชีวิตที่ดีและส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยภำครัฐด้ำนสุขภำพของประเทศต่อไป สอดรับ กับกำรปฏิรูป
ประเทศไทยและกำรปฏิรูปด้ำนสำธำรณสุขเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบสุขภำพ
ทัดเทียมกับนำนำประเทศในเอเชียได้จึงได้วำงทิศทำงในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำน
สำธำรณสุข) เป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปีและมีจุดเน้นหนักแต่ละระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564
ปฏิรูประบบ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 สร้ำงควำมเข้มแข็ง ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570 – 2574 สู่ควำม
ยั่งยืน ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575 – 2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย
โดยยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชำชน
สุขภำพดี
พันธกิจ : พัฒนำและอภิบำลระบบสุขภำพ อย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เป้ำหมำย : ประชำชนสุขภำพดีเจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ 4 Excellence : ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance
Excellence)
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3. แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1
พัฒนำระบบสนับสนุน ขับเคลื่อนระบบสุขภำพให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรทำงำน
แบบ บูรณำกำรภำยในหน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน บริหำรจัดกำรและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเครือข่ำยอย่ำงมีธรรมำภิบำล
พัฒนำระบบกำร
ควบคุม กำกับ ประเมินผลของเครือข่ำย โดยใช้แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวง
สำธำรณสุข ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) โดยมี 8 ยุทธศำสตร์สำคัญ ดังนี้
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4. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
“ การบริหารประสิทธิภาพ บริการคุณภาพ มีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อสุขภาพดีของประชาชน ”
1. ดำเนินกำรตำมนโยบำยประเทศ , กระทรวง , จังหวัดและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุข
ในพื้นที่
2. บริหำรงำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
3. พัฒนำระบบควบคุมภำยใน , ตรวจสอบภำยใน
4. พัฒนำประสิทธิภำพด้ำนกำรวำงแผน ควบคุม กำกับ ประเมินผลกำรดำเนินงำน
สำธำรณสุข
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพประชำชน และแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุขพื้นที่
6. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ควำมรู้ เชี่ยวชำญวิชำชีพ กำรทำงำนเป็นทีม และกำร
ประสำนงำนระหว่ำงเครือข่ำย
7. พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อนำสำรสนเทศไปใช้สนับสนุนกำรบริหำร บริกำร
วิชำกำร เน้น ระบำด
8. หน่วยบริกำรมีคุณภำพ
9. หน่วยบริกำรได้รับกำรพัฒนำระบบกำรเงินกำรคลัง ให้พึ่งตนเองได้
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5. ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2564
วิสัยทัศน์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560-2564
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม
เพื่อคนเชียงใหม่สุขภาพดีด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
“ชำวเชียงใหม่สุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน”
ค่านิยมองค์กร
MOPH
Mastery (เป็นนำยตัวเอง)
Originality (เร่งสร้ำงสิ่งใหม่)
People Centered Approach (ใส่ใจประชำชน)
Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)
พันธกิจ
1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภำพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ
2. พัฒนำระบบริกำรสุขภำพให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในกำรดูแลและจัดกำรระบบสุขภำพ
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ
1. ส่งเสริม ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัยสุขภำพ
และคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนสุขภำพ

ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงเสริม
สุขภำพ เฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ให้มีประสิทธิภำพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชำชนที่เป็นภัยต่อ
สุขภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำ
ระบบงำนคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้
ประชำชนได้รับบริกำรและใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่มีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 : มีระบบกำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและกิจกำรที่เป็น
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เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์ : 1. ประชำชนได้รับกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพเพื่อแก้ไขปัญหำสุขภำพ
ที่สำคัญของพื้นที่
เป้ำประสงค์ : 2. มีกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และตอบโต้ภำวะฉุกเฉินโรค
และภัยสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ : ประชำชนมีพฤติกรรม
สุขภำพที่ดี
เป้ำประสงค์ : 1. มีระบบงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ : 2. ผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
สถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพมีคุณภำพ
เป้ำประสงค์ : ประชำชนได้รับกำร
ป้องกันจำกภัยคุกคำมจำกสิ่งแวดล้อมและ
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2. พัฒนำระบบริกำร
สุขภำพให้มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพและเป็น
ธรรม

พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมทุกภำค
ส่วนในกำรดูแล และ
จัดกำรระบบสุขภำพ
พันธกิจที่ 4 : พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำร ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

อันตรำยต่อสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 : พัฒนำคุณภำพ เป้ำประสงค์ : 1. สถำนบริกำรสุขภำพผ่ำน
และเพิ่มศักยภำพระบบบริกำรสุขภำพ
กำรรับรองคุณภำพ
เป้ำประสงค์ : 2. สถำนบริกำรมีศักยภำพ
ในกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน Service
Plan
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 : กำรเข้ำถึงบริกำร เป้ำประสงค์ : ประชำชนเข้ำถึงบริกำร
(accessibility)
สุขภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ส่งเสริมภำคี
เป้ำประสงค์ : ภำคีเครือข่ำยมีควำม
เครือข่ำยให้มีส่วนร่วมและมีควำมเข้มแข็ง เข้มแข็งและยั่งยืน
(ใน)ภำคีเครือข่ำยเพื่อดูแลสุขภำพของ
ชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำบุคลำกร เป้ำประสงค์ : 1. กำลังคนสอดคล้องกับ
ให้มีสมรรถนะเหมำะสมในกำรปฏิบัติ
ภำระงำน
รำชกำรและมีควำมผำสุกในกำรทำงำน
2. ศักยภำพของบุคลำกรที่เหมำะสมกับ
กำรเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : จัดกำรควำม
เป้ำประสงค์ : ข้อมูลมีประสิทธิภำพเชื่อถือ
น่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของข้อมูล
ได้ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำ
เป้ำประสงค์ : หน่วยบริกำรมีกำรจัดกำร
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสม
กำรเงินกำรคลังระดับจังหวัดและหน่วย
บริกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ขับเคลื่อนกำร เป้ำประสงค์ : มีนวัตกรรมที่เกิดจำกองค์
สร้ำงนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้วยองค์ ควำมรู้ใหม่ และ มีกระบวนกำรสร้ำง
ควำมรู้ใหม่
นวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ (Life Long
Learning)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ดำรงคุณธรรม เป้ำประสงค์ : มีกำรบริหำรจัดกำรที่มี
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำกำร
เป้ำประสงค์ : มีกำรนำแผนยุทธศำสตร์
จัดทำแผนยุทธศำสตร์และกำรติดตำม
มำเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของ
กำกับและประเมินผล
องค์กร
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