
นโยบายและยทุธศาสตรม์ุง่เนน้
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปีงบประมาณ 2566

นายแพทย์ศรศีักดิ์ ตั้งจิตธรรม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชงิเทรา

โดย
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เป้าหมาย Goals (กระทรวงสาธารณสขุ)

เป้าหมาย Goals (ฉะเชงิเทรา)

Slide 7

มสีขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่ ี
มคีวามปลอดภยั และมคีวามสขุในการด ารงชวีติ  (Smart Living)
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Vision : ฉะเชงิเทรา เมอืงแหง่คนสขุภาพดี

1) ทกุกลุม่วยัไดร้ับการพฒันาตามวยั 
และมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ

2) ประชาชนไดร้ับการสง่เสรมิ ป้องกนั 
ควบคมุโรค คุม้ครองผูบ้รโิภค 
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูขุภาพอยา่ง
เทา่เทยีมกนั และอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดี

3) อายยุนื และมคีณุภาพชวีติทีด่ี
4) ระบบบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

ครอบคลมุ ทัว่ถงึ
5) ระบบการสง่ตอ่คณุภาพ
6) บคุลากรมสีมรรถนะและความสขุ
7) ระบบบรหิารจัดการทีโ่ปรง่ใส      

และมปีระสทิธภิาพ
8) การเงนิการคลงัของระบบสขุภาพ    

มคีวามมัน่คง

มสีขุภาพและ
คณุภาพชวีติทีด่ ี   
มคีวามปลอดภยั 
และมคีวามสขุ    
ในการด ารงชวีติ

Outputs Outcomes Goals

PP&P Excellence

1) เด็กปฐมวยัมพีฒันาการสมวยั และเด็กทีม่พีฒันาการลา่ชา้
ไดร้ับการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA4I หรอืเครือ่งมอื
มาตรฐานอืน่ (กง.สส., กง.คมต., กง.ทต.)

2) ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิไดร้ับการดแูลตาม Care Plan       
(กง.ครบ.)

3) ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้ับการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
ตามเกณฑ ์(กง.คร.)

4) ประชาชนทกุกลุม่เป้าหมายไดร้ับการคดักรองโรคไมต่ดิตอ่ 
สขุภาพจติ และยาเสพตดิอยา่งมคีณุภาพ  (กง.คมต.)

5) ประชาชน/กลุม่เปราะบางไดร้ับการดแูลใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ี        
ตามแนวทาง พชอ.   (กง.ครบ.)

6) ประชาชนมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ อยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว                 
และทนัตอ่สถานการณ์  (กง.สส. , กง.สอ. , กง.คบส.)

7) จังหวดัฉะเชงิเทรา สามารถลดอตัราป่วยและตายของ
โรคตดิตอ่ทีส่ าคญัไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด  (โรคไขเ้ลอืดออก, 
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธแ์ละซฟิิลสิ) (กง.คร.)

8) สถานประกอบการสขุภาพไดม้าตรฐาน และผลติภัณฑส์ขุภาพ
มคีวามปลอดภัย  (กง.คบส., กง.อวล.)

(Smart Living)(4 Excellences) (8 Outcomes @ Padriew)
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Vision : ฉะเชงิเทรา เมอืงแหง่คนสขุภาพดี

1) ทกุกลุม่วยัไดร้ับการพฒันาตามวยั 
และมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ

2) ประชาชนไดร้ับการสง่เสรมิ ป้องกนั 
ควบคมุโรค คุม้ครองผูบ้รโิภค 
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูขุภาพอยา่ง
เทา่เทยีมกนั และอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดี

3) อายยุนื และมคีณุภาพชวีติทีด่ี
4) ระบบบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

ครอบคลมุ ทัว่ถงึ
5) ระบบการสง่ตอ่คณุภาพ
6) บคุลากรมสีมรรถนะและความสขุ
7) ระบบบรหิารจัดการทีโ่ปรง่ใส      

และมปีระสทิธภิาพ
8) การเงนิการคลงัของระบบสขุภาพ    

มคีวามมัน่คง

มสีขุภาพและ
คณุภาพชวีติทีด่ ี   
มคีวามปลอดภยั 
และมคีวามสขุ    
ในการด ารงชวีติ

Outputs Outcomes Goals

(Smart Living)(4 Excellences) (8 Outcomes @ Padriew)

Service  Excellence

1) ระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) มคีณุภาพมาตรฐาน 
โดยมุง่เนน้งานบรกิาร ER / LR / NCD / IC ใหม้คีณุภาพ
มาตรฐาน ผูร้ับบรกิารมคีวามปลอดภัยและพงึพอใจ        
(กง.ครบ., กง.คมต., กง.สส.)

2) ระบบการแพทยป์ฐมภมูมิคีณุภาพ  (กง.ครบ.)
3) คลนิกิกญัชาทางการแพทย ์มกีารจัดบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน

ครบทกุแหง่   (กง.พท.)
4) จังหวดัฉะเชงิเทรา เป็นศนูยก์ลางสขุภาพดา้นทนัตกรรม

อยา่งเต็มรปูแบบ  (Dental Hub) (กง.ทต.)
5) ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จใหบ้รกิารสะดวก 

รวดเร็ว โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั (Digital One Stop 
Service Center : OSSC) (กง.คบส.)

6) กลุม่เสีย่งและกลุม่ป่วยโรคไมต่ดิตอ่ ความดนัโลหติสงู 
เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ เขา้ถงึบรกิารอยา่งมคีณุภาพมาตรฐาน    
(กง.คมต.)

7) กลุม่เสีย่งวณัโรค ไดร้ับการคดักรองตามเกณฑ ์และผูป่้วย
วณัโรคไดร้ับการรักษาตามมาตรฐาน  (กง.คร.)

8) เครอืขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม. เขม้แข็ง        
(กง.ครบ.)
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Vision : ฉะเชงิเทรา เมอืงแหง่คนสขุภาพดี

1) ทกุกลุม่วยัไดร้ับการพฒันาตามวยั 
และมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ

2) ประชาชนไดร้ับการสง่เสรมิ ป้องกนั 
ควบคมุโรค คุม้ครองผูบ้รโิภค 
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูขุภาพอยา่ง
เทา่เทยีมกนั และอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดี

3) อายยุนื และมคีณุภาพชวีติทีด่ี
4) ระบบบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

ครอบคลมุ ทัว่ถงึ
5) ระบบการสง่ตอ่คณุภาพ
6) บคุลากรมสีมรรถนะและความสขุ
7) ระบบบรหิารจัดการทีโ่ปรง่ใส      

และมปีระสทิธภิาพ
8) การเงนิการคลงัของระบบสขุภาพ    

มคีวามมัน่คง

มสีขุภาพและ
คณุภาพชวีติทีด่ ี   
มคีวามปลอดภยั 
และมคีวามสขุ    
ในการด ารงชวีติ

Outputs Outcomes Goals

(Smart Living)(4 Excellences) (8 Outcomes @ Padriew)

People Excellence

1) หน่วยงาน/หน่วยบรกิารมกีารบรหิารก าลงัคน และพฒันา
บคุลากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ       (กง.บค.)

2) บคุลากรมคีวามสขุตามเกณฑอ์งคก์รสรา้งสขุ    (กง.บค.)
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Vision : ฉะเชงิเทรา เมอืงแหง่คนสขุภาพดี

1) ทกุกลุม่วยัไดร้ับการพฒันาตามวยั 
และมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ

2) ประชาชนไดร้ับการสง่เสรมิ ป้องกนั 
ควบคมุโรค คุม้ครองผูบ้รโิภค 
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูขุภาพอยา่ง
เทา่เทยีมกนั และอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดี

3) อายยุนื และมคีณุภาพชวีติทีด่ี
4) ระบบบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

ครอบคลมุ ทัว่ถงึ
5) ระบบการสง่ตอ่คณุภาพ
6) บคุลากรมสีมรรถนะและความสขุ
7) ระบบบรหิารจัดการทีโ่ปรง่ใส      

และมปีระสทิธภิาพ
8) การเงนิการคลงัของระบบสขุภาพ    

มคีวามมัน่คง

มสีขุภาพและ
คณุภาพชวีติทีด่ ี   
มคีวามปลอดภยั 
และมคีวามสขุ    
ในการด ารงชวีติ

Outputs Outcomes Goals

(Smart Living)(4 Excellences) (8 Outcomes @ Padriew)

Governance Excellence

1) หน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุผา่น
เกณฑก์ารประเมนิ ITA (ก.กฎหมาย)

2) องคก์รสมรรถนะสงูตามแนวทาง 4T (Trust Teamwork & 
Talent Technology Target) (ทกุกลุม่งาน)

3) หน่วยงาน/หน่วยบรกิารผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานตามทีก่ าหนด (HA, PCU/NPCU, PMQA, etc.)
(กง.ครบ.)

4) หน่วยบรกิารทกุแหง่ไมป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ    
(ระดบั 7)  (กง.ปก.)

5) หน่วยบรกิารทกุแหง่มศีนูยจั์ดเก็บรายไดท้ีม่คีณุภาพ       
(4S 4C) (กง.ปก.)

6) หน่วยบรกิารมกีารควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด  (กง.บร.)
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Vision : ฉะเชงิเทรา เมอืงแหง่คนสขุภาพดี

1) ทกุกลุม่วยัไดร้ับการพฒันาตามวยั 
และมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ

2) ประชาชนไดร้ับการสง่เสรมิ ป้องกนั 
ควบคมุโรค คุม้ครองผูบ้รโิภค 
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูขุภาพอยา่ง
เทา่เทยีมกนั และอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดี

3) อายยุนื และมคีณุภาพชวีติทีด่ี
4) ระบบบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

ครอบคลมุ ทัว่ถงึ
5) ระบบการสง่ตอ่คณุภาพ
6) บคุลากรมสีมรรถนะและความสขุ
7) ระบบบรหิารจัดการทีโ่ปรง่ใส      

และมปีระสทิธภิาพ
8) การเงนิการคลงัของระบบสขุภาพ    

มคีวามมัน่คง

มสีขุภาพและ
คณุภาพชวีติทีด่ ี   
มคีวามปลอดภยั 
และมคีวามสขุ    
ในการด ารงชวีติ

Outputs Outcomes Goals

(Smart Living)(4 Excellences) (8 Outcomes @ Padriew)

Governance Excellence

1) หน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุผา่น
เกณฑก์ารประเมนิ ITA (ก.กฎหมาย)

2) องคก์รสมรรถนะสงูตามแนวทาง 4T (Trust Teamwork & 
Talent Technology Target) (ทกุกลุม่งาน)

3) หน่วยงาน/หน่วยบรกิารผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานตามทีก่ าหนด (HA, PCU/NPCU, PMQA, etc.)
(กง.ครบ.)

4) หน่วยบรกิารทกุแหง่ไมป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ    
(ระดบั 7)  (กง.ปก.)

5) หน่วยบรกิารทกุแหง่มศีนูยจั์ดเก็บรายไดท้ีม่คีณุภาพ       
(4S 4C) (กง.ปก.)

6) หน่วยบรกิารมกีารควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด  (กง.บร.)
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การบรหิารราชการ

หลกัธรรมาภบิาล
▪ นติธิรรม
▪ คณุธรรม
▪ โปรง่ใส
▪ การมสีว่นรว่ม
▪ ความรบัผดิชอบตรวจสอบได้
▪ หลกัความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากร
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การบรหิาร และการน าองคก์ร

▪ หนว่ยงานทีม่ขีนาดใหญ ่และ จ านวนเครอืขา่ยมาก

▪ ตา่งสายงาน และ วชิาชพี

▪ การน า โดยใชย้ทุธศาสตรก์ าหนด

▪ ต าแหนง่ หนา้ที ่เป้าหมาย และทศิทาง
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การควบคมุ  ก ากบั

▪ การสรา้ง วฒันธรรมทีด่ ีของ องคก์ร

▪ ระดบั เจา้หนา้ที ่ดแูล กนัเอง

▪ ระดบัหวัหนา้หนว่ยงาน ชีน้ า คา่นยิม 

และเสรมิสรา้งวฒันธรรม
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บทบาท และ หนา้ที่

▪ Co Worker

▪ Adviser

▪ Evaluater

▪ Developer

▪ Coach
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เป้าหมาย และ งานทีร่บัมา

▪ Top Down

▪ รมว./ปลดักระทรวง/ผูต้รวจ/ผูว้า่ราชการจงัหวดั

▪ Bottom  Up

▪ งานส าคญัในพืน้ที่
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Information  Direction

▪ ขอ้มลู ตามสถติ ิ

▪ PA กระทรวง และ KPI การตรวจราชการ

▪ ขอ้ส ัง่การ ทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั

▪ ปญัหาสาธารณสขุในพืน้ที ่

▪ เป้าหมาย ตามการบรกิาร  (Service  Plan)
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ท ท าทนัที

ท ท าตอ่เนือ่ง
ท ท าและพฒันา

เพือ่

ฉะเชงิเทรา 
เมอืงแหง่คนสขุภาพดี


