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ทิศทาง นโยบาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2566-2568

จังหวัดสกลนคร

วสิัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด)

“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน 
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง”

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 8









แนวทางการด าเนินงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สมุนไพร
ทางการแพทย/์

กัญชา

SUPPORT
(สนับสนุน คน เงิน ของ)

People IT Financ
e

STEMI,
STROKE

STRENGTH
(แก้ไขจุดอ่อนให้เป็น Strength)

NCD/CKD
OVCCA

MCH

คิดดี พูดดี ท าดี

องค์กรแห่งความสุข

สร้างความเช่ือม่ัน

ธรรมาภบิาล

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง

Strategic Focus

EXCELLENCE
(พัฒนาจุดแข็งให้เป็น Excellence)



ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข 

ภาคเีข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยนื

Goal

ส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผูบ้ริโภค

พัฒนาระบบบริการที่มีสุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

พัฒนาระบบบริหารจัดหารบุคลากรสูอ่งค์กรคุณภาพ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

Strategy
1

2
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4

5

คนสกลนครอยู่ดี กินดี 
ภาคเีข้มแข็ง 
มหานครแห่งพฤกษเวช

Vision

M1 ท าให้สกลนครเป็นเมืองที่มสีิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย

M2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรแห่งความสุข

M3 ส่งเสรมิให้คนสกลนครมคีวามรอบรูด้้านสุขภาพ

M4 สนับสนุนและสร้างเสริม ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มคีวามเข้มแข็ง

M5 สง่เสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการบรหิาร จัดการสมุนไพรให้เกดิความยั่งยืน

Mission



1 2

3

4
5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 
(PP&P Excellence) 4 แผนงาน 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่มคีุณภาพ 
มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนให้บริการอย่างเหมาะสม
(Service Excellence) 5 แผนงาน 22 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร 
(People Excellence) 1 แผนงาน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล
(Governance Excellence) 4 แผนงาน 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
(Service Excellence) 4 แผนงาน 7 โครงการ



ประเด็น
มุ่งเน้น 

6
ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร

❑ พัฒนาบุคลากรสูอ่งคก์รสมรรถนะสูงและองคก์รแห่งความสุข
❑ พัฒนาคุณภาพชวีิตในการท างานของบุคลากรดว้ยHWP
❑ พัฒนาระบบการสื่อสารองคก์ร

องค์กร บุคลากร และการสื่อสารองค์กร 

❑ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
❑ พัฒนาระบบเครอืข่ายการดูแลแม่และเด็กระดับจังหวัด
❑ พัฒนาคุณภาพชวีิตวัยรุ่นและเยาวชน
❑ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต
❑ พัฒนาระบบบริการผู้พกิารแบบเบ็ดเสร็จ

ดูแลสุขภาพกลุ่มวัย ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถงึและเป็นระบบ

ข้อมูล และเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

❑ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสุขภาพ
❑ พัฒนาระบบ Telemedicine

❑ พัฒนาประสทิธภิาพการส่ือสารกับประชาชน สรา้งความรอบรู้
ดา้นสุขภาพ

❑ พัฒนาศักยภาพ 3 หมอ
❑ พัฒนาศักยภาพคนสกลนครทุกช่วงวัย ดูแลสุขภาพกายใจ

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนสกลนครแข็งแรง

❑ โรงพยาบาลของประชาชน ปรับโฉม สิ่งแวดลอ้มเหมาะสม ใช้
พลังงานสะอาด 

❑ ระบบบบริการTelemedicine 
❑ บรหิารประสิทธภิาพการเงินการคลัง
❑ พัฒนาบริการสุขภาพแบบเครอืข่าย ไร้รอยต่อ
❑ เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณสุข

บรกิารสุขภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ น 
และลดอัตราตายโรคที่ส าคัญ

การน าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

❑ พัฒนาระบบกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเศรษฐกิจครบวงจร
❑ สนับสนุนการทอ่งเที่ยงเชงิสุขภาพจังหวัด
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พัฒนาระบบบริการที่มคีุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน
ให้บรกิารอย่างเหมาะสม (Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ภัยสุขภาพและ

คุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellence)

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวติทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ)
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ
1.4 การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
2.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SP)
2.3 พัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉนิ
2.4 พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร 
(People Excellence) 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
- พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข
- เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T
- พัฒนาคุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากร ด้วย HWP

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
(Service Excellence)

5.1 พัฒนาระบบกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเศรษฐกจิ
ครบวงจร

ส่งเสริม พัฒนาการใช้สมุนไพรทางการแพทย์
5.2 กัญชาทางการแพทย์ สมุนไพรเศรษฐกจิ

- สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- สมุนไพรภูมปิัญญาไทย
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล
(Governance Excellence)

4.1 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหนว่ยบริการ
(แผนเงินบ ารุงโรงพยาบาล)

4.2 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสุขภาพ
- พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม              

ด้านการแพทย์
4.3 พัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร 
(People Excellence)

หน่วยที่ด าเนนิการ

สสจ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

- พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและองค์กรแห่งความสุข

- เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4 T 

- พัฒนาคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

4.1 พัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหนว่ยบริการ 
(แผนเงนิบ ารุงโรงพยาบาล)

4.2 พัฒนาระบบข้อมูลขา่วสารสนเทศด้านสุขภาพ

4.3 พัฒนาธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร (Service Excellence)

5.1 พัฒนาระบบกัญชาทางการแพทยแ์ละสมุนไพรเศรษฐกิจครบวงจร

5.2 ส่งเสริม พัฒนาการใชส้มุนไพรทางการแพทย์

5.3 สนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก

5.4 การท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 
ในการด าเนินงาน5

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค  (PP & P  Excellence )

หน่วยท่ีด าเนินการ

สสจ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุม่วัย 

1.2 การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

1.4 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม

1.5 พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่ทีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนให้บริการอย่างเหมาะสม 
(Service Excellence)

2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

2.2 พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (SP)

2.3 พัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกฉนิ

2.4 พัฒนาโรงพยาบาลทุกระดับ



แผนปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ ปี 2566
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ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มคีวามสุข

ภาคีเข้มแข็ง
ระบบสุขภาพยั่งยนื

สาธารณสุขสกลนคร
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