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คำนำ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (ด้ า นสาธารณสุ ข ) นโยบายรั ฐ บาลที่ จ ะนำประเทศไทยก้ า วสู่
Thailand 4.0 เพื่อรองรั บ อนาคตที่มีความเป็น สังคมเมืองสั งคมผู้ สู งอายุรวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อ
การค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้านบริหาร วิชาการ และบริการให้มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งสุข
ภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง”ภายใต้
จุดยืน 8 จุดยืน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมือง
แห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 2) การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน3) การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ
การพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล4) การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้
มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย และธรรมาภิบาล5) การพัฒ นาระบบ
สุขภาพเพื่อหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของจังหวัด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
แผนยุ ท ธศาสตร์สุ ขภาพจั งหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำเร็จลุ ล่ ว งด้ว ยดี จากการ
สนั บ สนั บ สนุ น ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ จั งหวั ด และระดั บ อำเภอ พร้อ มกั บ ได้ รับ ความร่ว มมื ออย่ างดี จ าก
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อัน เป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่ งในการดำเนิ นงานด้านสุ ขภาพ เพื่อการกำกับ ติดตามผลการดำเนิ นงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
นโยบาย
บทที่ 1 บทนำ
1.1 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผน
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ระยะเวลาของแผน
1.4 กรอบแนวทางการดำเนินการ/ปฏิทินการจัดทำแผน
1.5 ภาพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น
บทที่ 2 ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และจุดยืน
ตำแหน่งของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565
2.1 ความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ เชิงนโยบาย
2.2 ความจำเป็นจากสถานการณ์สุขภาพเชิงพื้นที่
2.3 ความจำเป็นเชิงภารกิจ
2.4 ความจำเป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
2.5 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น
2.6 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์
2.7 ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพทางยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อม
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2565
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
3.2 พันธกิจ (Mission)
3.3 เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับ
ร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์
และการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง
บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย และธรรมาภิบาล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อหนุนเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2565
- KPI จังหวัดขอนแก่น ปี 2564
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