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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอาเภอนิคมน้าอูนระยะเวลา 5 ปี (2560-2564)
วิสัยทัศน์ : (Vision)คนนิคมน้าอูนอยู่ดี กินดี ไอคิวดี ภาคีเข้มแข็ง แหล่งรวมสมุนไพร
นิยาม (definition)

คนนิคมน้าอูน

คนทีอ่ าศัยอยู่ในอาเภอโดยกาเนิด หรือย้ายมาอยู่อาศัย หรือมาทางานในพื้นที่อาเภอนิคมน้าอูน และใช้ชีวิตอยู่ในอาเภอนิคมน้าอูน ไม่สาคัญว่าจะ
เป็นคนพื้นเพใด หรือชนชาติใด

อยู่ดี

กินดี

ภาคีเข้มแข็ง



คนนิคมน้าอูนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามเกณฑ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้



คนนิคมน้าอูนดูแลและช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน



คนนิคมน้าอูนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ



คนนิคมน้าอูนมีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องการเลือกกิน เลือกบริโภค สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ



คนนิคมน้าอูนมีพฤติกรรมที่ดี ได้แก่ การไม่กินหวาน มัน เค็ม, ไม่กินดิบ ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา และใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย



เด็กนิคมไอคิวดี คือ มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เรื่องความคิด ความจา การใช้เหตุผล การคานวณและการเชื่อมโยง



ภาคีเครือข่ายช่วยกันดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน



ภาคีเครือข่ายช่วยกันคุ้มครองด้านสุขภาพ ตามมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม



ภาคีเครือข่ายช่วยกันจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

แหล่งรวม

คนนิคมน้าอูนมีและใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในครัวเรือน และมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสมุนไพร อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น ต้น

สมุนไพร

น้า (ปลูก) กลางน้า (ผลิต) และปลายน้า (จาหน่าย)
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เป้าประสงค์
ประเด็นวิสัยทัศน์ (Vision)
คนนิคมน้าอูนอยู่ดี
คนนิคมน้าอูนกินดี ไอคิวดี
ภาคีเข้มแข็ง
แหล่งรวมสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)
M1 ทาให้คนนิคมน้าอูนเป็นเมืองที่มสี ิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี
M2 ส่งเสริมให้คนนิคมน้าอูนลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย ด้วยการมีพฤติกรรมการกิน/การบริโภคที่เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และส่งเสริม
ให้เด็กมีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เรื่องความคิด ความจา การใช้เหตุผล การคานวณและการเชื่อมโยง
M3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
M4 ส่งเสริมให้คนนิคมน้าอูนมีและใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้มาตรฐาน

การกาหนดเป้าประสงค์จากพันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
M1 ทาให้นิคมน้าอูนเป็นเมืองที่มสี ิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการมีสุขภาพดี

เป้าประสงค์ (Goal)
M1G1 ภาคีเครือข่ายดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
M1G2 ภาคีเครือข่ายดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี
M1G3 ภาคีเครือข่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
M2 ส่งเสริมให้คนนิคมน้าอูนลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย ด้วย M2G1 คนนิคมน้าอูนความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่
การมีพฤติกรรมการกิน/บริโภคที่เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เรื่องความคิด ความจา การใช้
ปลอดภัย และไอคิวดี
เหตุผล การคานวณและการเชื่อมโยง
M3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
M3G1 ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพด้านสุขภาพ
M4 ส่งเสริมให้คนนิคมน้าอูนมีและใช้สมุนไพรในการดูแล M4G1 คนนิคมน้าอูนเกิดความรอบรู้เรื่องการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร และปลูกสมุนไพรในครัวเรือนไว้ใช้
สุขภาพผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้มาตรฐาน
M4G2ภาคีเครือข่ายบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
M4G3 ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้มาตรฐาน

3
กลยุทธ์ (Strategic)
เป้าประสงค์ (Goal)
M1G1 ภาคีเครือข่ายดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

M1G2 ภาคีเครือข่ายดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี
M1G3 ภาคีเครือข่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
คุ้มครองสุขภาพ
M2G1 คนนิคมน้าอูนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมี
นวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย เด็กไอคิวดี
M3G1 ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพด้านสุขภาพ

กลยุทธ์ (Strategic)
M1G1S1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย (1)
M1G1S2 การพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service plan (6)
M1G1S3 การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ และระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ (5) (8)(11)
M1G1S4การพัฒนาโครงการตามพระราชดาริ (9)
M1G2S1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (4)
M1G2S2 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3)
M1G2S3 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (2)
M1G3S1การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (16)
M1G3S2 การพัฒนาธรรมาภิบาล และระบบบริหารจัดการภาครัฐ (12)
M2G1S1 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (15)
M2G1S2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (13)
M2G1S3 สร้างและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม (10)
M2G1S4 สร้างองค์กรแห่งความสุข (10)
M3G1S1 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ (7)
M3G1S2 บังคับใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลให้เกิดมาตรการทางสังคมที่เป็นรูปธรรม
M4G1S1 สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านสมุนไพร

M4G1 คนนิคมน้าอูนเกิดความรอบรู้เรื่องการดูแลตนเอง
ด้วยสมุนไพร และปลูกสมุนไพรในครัวเรือนไว้ใช้
M4G2 ภาคีเครือข่ายบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบ M4G2S1สร้างพื้นที่ต้นแบบด้านสมุนไพรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
M4G3 ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้มาตรฐาน
M4G3พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ในสถานบริการ
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พันธกิจ (Mission)
M1 ทาให้นิคมน้าอูนเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี
M2 ส่งเสริมให้คนนิคมน้าอูนลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย ด้วยการมีพฤติกรรมการกิน/การบริโภคที่เหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา
เรื่องความคิด ความจา การใช้เหตุผล การคานวณและการเชื่อมโยง
M3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
M4 ส่งเสริมให้คนนิคมน้าอูนมีและใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

เป้าประสงค์(Goal)
1. ภาคีเครือข่ายดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ภาคีเครือข่ายดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี
3. ภาคีเครือข่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
4. คนนิคมน้าอูนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา
เรื่องความคิด ความจา การใช้เหตุผล การคานวณและการเชื่อมโยง
5. ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพด้านสุขภาพ
6. คนนิคมน้าอูนเกิดความรอบรู้เรื่องการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร และปลูกสมุนไพรในครัวเรือนไว้ใช้
7. ภาคีเครือข่ายบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคประชาชนทุกกลุ่มวัย
2. พัฒนาและจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
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3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ระดับต้นน้า กลางน้า ปลายน้า

ค่านิยมองค์กร( Value)

N
Network
ผลักดันให้ภาคีเครือข่าย
เป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ

I

K

Information system
Knowledge
ระบบข้อมูลเทคโนโลยี การจัดการองค์ความรู้ด้าน
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
สุขภาพ

H

O

M

Healthy
สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม จิตวิญญาน

Originality
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อระบบสุขภาพ

Management
กระบวนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

N

A

M

O

U

N

Network
ผลักดันให้ภาคีเครือข่าย
เป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ

Accessibility
ทาให้การเข้าถึงระบบ
บริการเป็นเรื่องง่าย

Management
กระบวนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

Originality
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อระบบสุขภาพ

Unity
ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในองค์กร

Network
ผลักดันให้ภาคีเครือข่าย
เป็นเจ้าของประเด็น
สุขภาพ
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นิยามค่านิยมองค์กร
ค่านิยม
ความหมาย
คานึงถึงการผลักดันให้ภาคีเครือข่าย
Network
IS
Knowledge
Healthy

เป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
การจัดการองค์ความรูด้ ้านสุขภาพ
สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม จิตวิญญาน

นิยาม (definition)
เนื่องจากเป็นCUP เล็กทีเ่ น้นการให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค จึงต้องผลักดันให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของประเด็นสุขภาพ มีการทางาน ประสานงานกัน เพื่อให้คนนิคมน้าอูน มีสุขภาพดีแข็งแรง
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของอาเภอ(Data Center)ที่มีประสิทธิภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความรู้ สะสมความรู้ แบ่งปัน และใช้ความรู้ที่มีในการทางานร่วมกัน

สุขภาพดีประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.สุขภาพทางกายดี (Physical Health) คือ มีสภาพร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 2.สุขภาพทางจิต
(Mental Health)คือ มีสภาพจิตปกติสามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสังคมได้ทุกระดับชั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆซึ่งผู้มสี ุขภาพจิตดี ย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายดีดว้ ย3.) สุขภาพทางสังคม (Social Health)คือ การมีสภาพของความ
เป็นอยู่หรือการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์นวัตกรรม คานึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดแต่บังเกิดผลสูงสุด ต่อ
Originality
ต่อระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพ
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร เช่น คน เงิน อุปกรณ์เครื่องมือ Learning ได้อย่างมี
Management ระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประสิทธิภาพ
คานึงถึงผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเป็น เนื่องจากเป็นCUP เล็กที่เน้นการให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค จึงต้องผลักดันให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมและเป็น
Network
เจ้าของประเด็นสุขภาพ
เจ้าของประเด็นสุขภาพ มีการทางาน ประสานงานกัน เพื่อให้คนนิคมน้าอูน มีสุขภาพดีแข็งแรง
Accessibility ทาให้การเข้าถึงระบบบริการเป็นเรื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาบริการที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีขั้นตอนที่เรียบง่าย ใช้เวลา ให้บริการ หรือมีเวลารอคอยการรับบริการน้อยทีส่ ุด แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ง่าย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ และความปลอดภัย ไม่ด้อยไปกว่ามาตรฐานเดิม
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร เช่น คน เงิน อุปกรณ์เครื่องมือ Learning ได้อย่างมี
Management ระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์นวัตกรรม คานึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดแต่บังเกิดผลสูงสุด ต่อ
Originality
ต่อระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์กร มีความรักใคร่ สามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
Unity
ในองค์กร
ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าของ ใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ เพื่อเข้าถึงทุกเครือข่าย ผ่านทุกช่องทางที่จาเป็น โดยคานึงเสมอว่า เราเป็นพระรอง ไม่ใช่พระเอก ทางานในรูปแบบ
Network
ประเด็นสุขภาพ
โต๊ะกลม กล่าวคือ ไม่มีหัวโต๊ะ นั้นหมายถึงทุกเครือข่ายพร้อมจะขับเคลื่อนงานในบทบาทที่ตนเองถนัด
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การเชื่อมโยงของค่านิยม NIKHOM
ผลักดันภาคีเครือข่าย

ระบบการบริหารจัดการ

เป็ นเจ้ าของสุขภาพ

N

ที่ดี โดยยึดหลักธรรม

Network

มาภิบาล

IS

M

Management

Information
system

H

การจัดการข้ อมูล
อย่างเป็ นระบบ/มี
ประสิทธิภาพ

Healthy
สร้ างสรรนวตกรรม

ภายใต้ การจัดการ

ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ระบบสุขภาพ

O

K

Originality

Knowlege

ความรู้ออย่างเป็ น
ระบบ

