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การขับเคลื่อนด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม และรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายการวางรากฐานระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรโดยไม่มีความเลื่อมล้ำ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการป้องกันโรค 
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นโยบายรัฐบาล 

1. นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย 

2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ  

3. นโยบายการลดความเหลื่อมลาของสงัคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของ

รัฐ  

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของ

ประชาชน โดยวางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพ 

6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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นโยบายรัฐบาล 

7.    นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

8.    นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี    

       การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม 

9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมธีรรมาภบิาลและการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

11.   นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
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กระทรวงสาธารณสขุ 

Presenter
Presentation Notes
กระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดีพันธกิจ (Mission) : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืนเป้าหมาย (Ultimate Goal) : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
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ยุทธศาสตร ความเปนเลิศ  4  ดาน Excellence 



การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรสาธารณสุข กับแผนงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

Ministry of Public Health 

วิสัยทัศน : เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ 
              อยางมีสวนรวมและย่ังยืน เปาหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

Mastery Originality People centered approach Humility 

PP & P  
Excellence 

Service  
Excellence 

People  
Excellence 

Governance  
Excellence 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุจังหวัดจันทบรีุ ระยะ  4 ป (2560 – 2563) 
วิสัยทัศน : ประชาชนสุขภาพดีระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได ้พร้อมพฒันาสู่เมืองสุขภาพอาเซียน และเมืองสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื  
คานิยมองคกร : ซื่อสัตย สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทํางานเปนทีม  

พันธกิจ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  ท่ัวถึงและเปนธรรม 2. การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการดูแล และจัดการ

สุขภาพตนเองได 3. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ 4. สงเสริมการสรางองคความรู นวตกรรม  

ในการพัฒนาระบบสุขภาพ 5. สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาในการพัฒนาสุขภาพ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สงเสริมสุขภาพ  

ปองกันโรค และคุมครอง

ผูบริโภคเปนเลศิ  

บริการเปนเลิศ  บุคลากรเปนเลิศ  บริหารเปนเลิศ 

ดวยธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร 

Core values   
MOPH - R 3 R1 : RECORD ใชขอมูลในการทํางาน R2 : RACE แขงขันการทําความดี R3 : ROBUST มุงมั่นไปสูเปาหมาย 
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ค่านิยมกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH) 
 

M 
 

 

 

Mastery = เป็นนายตนเอง 

Originality = เร่งสร้างสิ่งใหม ่

People Centered Approach =         
ใสใ่จประชาชน 

Humulity = ถ่อมตนออ่นน้อม 



“ ค่านิยมองคก์ร ” 
องคก์รคณุธรรม : สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบรุ ี



เป้าหมายการทํางาน 

 ผูบ้งัคบับญัชามีความสุข 
 

  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและทีมงานมีความสุข 
 

  ประชาชนมีความสุข 
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Monitoring and Evaluation 

ระดับจังหวัด 

ชี้แจงผลการดําเนินงานแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอําเภอทุกเดือน 

ระดับอําเภอ 

1. ดูรายละเอียดตาม Templetes  

2. วิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ทุกเดือน 

ระดับรพ.สต. 

ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รายวัน/ สัปดาห/ เดือน/ ไตรมาส 
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