


เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ

ประชาชนสุขภาพดี 
เจาหนาที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน

เปนองคกรหลักดานสุขภาพ 
ที่รวมพลังสังคม 

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อยางมีสวนรวมและยั่งยืน

ภายใตแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25632563

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

พัฒนานโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล

บริหารจัดการหนวยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
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กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ของ 

แผนงาน
โครงการ 

ตัวชี้วัด



ยุทธศาสตรความเปนเลิศ ดาน
Excellences44

A2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence) 

แผนงานที่ 5 : 
การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

2) โครงการพัฒนาเครือขายกำลังคนดานสุขภาพ และ อสม.

แผนงานที่ 6 : 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

2) โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำ

3) โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยา

    อยางสมเหตุสมผล

4) โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

6) โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและ

    การดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน

7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ

8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ

15) โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

16) โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)

17) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

18) โครงการกัญชาทางการแพทย

Aยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence) 

แผนงานที่ 7 : 
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการสงตอ

1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและ

    ระบบการสงตอ

แผนงานที่ 8 : 
การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และพื้นที่เฉพาะ

1) โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 : 
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทยแผนไทย

1) โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย

A

A3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence)

แผนงานที่ 10 : 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ
1) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ

2) โครงการบริหารจัดการกำลังดานสุขภาพ

4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : 
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส

2) โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข 

แผนงานที่ 12 : 
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

1) โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ 

2) โครงการ Smart Hospital

แผนงานที่ 13 : 
การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
1) โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน

2) โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง

แผนงานที่ 14 : 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ

1) โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและ

    เทคโนโลยีทางการแพทย

แผนงานที่ 15 : 
การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

1) โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

H o s p i t a l

ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

1) โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

2) โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร

แผนงานที่ 2 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

แผนงานที่ 3 : 
การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3) โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและ

    บริการสุขภาพ

แผนงานที่ 4 : 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

1

15แผนงาน 41 โครงการ15 41 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ......โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน..........................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......2 ตุลาคม 2564................................................................................................... 
หัวข้อ: ........................................................................................................... ................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  ผู้บรหิารหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน หน้าท่ีอ้านาจของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วน 
  ราชการกระทรวงสาธารณสุข วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม แจ้งเวียนแบบแสดงความ 
 บริสุทธ์ิใจในการจัดซื อจัดจ้าง 2565 นโยบายและยุทธศาตร์ของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ้าปี   2565 แผนการจดัซื อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดปุระจา้ปี 2565 แผนปฏิบตัิการประจ้าป ี2565 
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562 ข้อบังคับส้านักงาน
ปลัดกระ ทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาราชการส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อินโฟกราฟฟิก
คณะกรรมการ จริยธรรม ประจา้ส้านักงานปลัดการทรวงสาธารณสขุ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข คู่มือการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน การวิเคราะห์การจดัซื อ จัดจ้างและการจัดหาพสัดุประจ้าปี 2564 
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคณุธรรมโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนคิมน ้าอูนปีงบประมาณ 2565 
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคลของโรงพยาบาลนคิมน ้าอูน ปีงบประมาณ 2565 
  ข้อก้าหนดจริยธรรมเจา้หน้าท่ีของรัฐ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
Link  ภายใน: ........ ……………………………………………………………………………………………………................ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ) (นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ) 
ต้าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช้านาญการ 

                  
ต้าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช้านาญการ 

                  
วันที่..2.....เดือน....ตลุาคม.....พ.ศ…2564.....       วันที่..2.....เดือน....ตลุาคม.....พ.ศ…2564...       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน์  เจียมไพเราะ 
(นายภาณุวฒัน์  เจยีมไพเราะ) 

ต้าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์                   
วันที่..2.....เดือน....ตลุาคม.....พ.ศ…2564..... 

 
 

 




