
 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 
คปสอ.น ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 

 
วิสัยทัศน์  บริการสุขภาพมืออาชีพ บริหารมีเอกภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ    1. จัดบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ 
    2. บริการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
             3. พัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.น ้าโสม มี 4 ประเด็นดังนี  
ประเด็นที่ 1  พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค   
ประเด็นที่ 2  พัฒนาระบบบริการเป็นเลิศ  
ประเด็นที่ 3  พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเป็นเลิศ 
ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบข้อมูลและธรรมาภิบาลเป็นเลิศ 
 โดยทาง คปสอ.น  าโสม ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข 
คือ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection 
Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) 
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั งสิ น 27 โครงการ เงินบ ารุง 1,370,295 บาท 
กองทุน สปสช.(UC) …………-……… บาท รวมงบประมาณ  1,370,295 บาท เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
  จ านวน…13…..แผนงาน  งบประมาณ……836,875…..……บาท 
 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
  จ านวน…8…..แผนงาน  งบประมาณ……320,520.………บาท 
 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
  จ านวน…1…..แผนงาน  งบประมาณ………20,000……บาท 
 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
  จ านวน…5…..แผนงาน  งบประมาณ………192,900……บาท 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(นายสมคิด สิทธิโคตร) 

ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอน  าโสม 
รองประธาน คปสอ.น  าโสม 

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 
(นายกังวาล วงศ์รัศมีเดือน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน  าโสม 
ประธาน คปสอ.น  าโสม 

ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

…………………………………………….. 
(นายปรเมษฐ์ กิ่งโก)้ 

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
ผู้อนุมัตแิผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
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ค้าน้า 
 

 
 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.น  าโสม   จังหวัดอุดรธานี    ปีงบประมาณ  2562  เป็น 
การปรับตามกรอบของแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความส าคัญในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนา เพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติการ กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ รวมทั งงบประมาณในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
 คปสอ.น  าโสม มีความมุ่งมั่นที่จ าน าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฉบับนี ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน   
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วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/ยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี                           1 
ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหา/SWOT            3 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ คปสอ.น  าโสม ปี 2562         9 
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   ข้อมูลทั่วไปอ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 
 

1. ประวัติความเป็นมา 
น  าโสม เป็นชื่อของล าห้วยซึ่งอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนสายเลือดหล่อเลี ยงชาวอ าเภอน  าโสมตลอดทั งปี 

สันนิษฐานว่าเรียกชื่อล าห้วยตามนามของ  พญาศรีสัตตะบรรณโสมวารี อนันตนาคราช  ผู้เป็นอ ามาตย์เอกของพญาศรี
สุทโธนาคราช (นาคาธิบดี-สีสุทโธ) ผู้เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทย (ตามค าบอกเล่าของ หลวงปู่ค าพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุ
มหาชัย จังหวัดนครพนม)  มีเขตแดนปกครอง ตั งแต่วัดหินหมากเป้ง มาจนถึงวัดพระธาตุพนม สุดเขตแดนที่แก่งกะเบา  
ซ่ึงเดิมอ าเภอน  าโสม มีสภาพเป็นพื นท่ีป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ขึ นอยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะไม้
เนื อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เช่น ไม้ตะเคียน  ไม้มะค่า  ไม้ประดู่  ไม้พยุง ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้แดง ฯลฯ ไม้ประดู่
จาก  อ าเภอน  าโสม จัดได้ว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม  ในเขตป่าเขาแห่งนี  มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย เช่น ช้าง  เก้ง  กวาง  
กระทิง เสือ หมี หมูป่า หมาป่า ไก่ป่า ลิง นกชนิดต่าง ๆ  จากความอุดมสมบูรณ์ของ  ผืนป่าแห่งนี  จึงดึงดูดให้ราษฎรใน
ถิ่นต่าง ๆ อพยพมาตั งถิ่นฐานจับจองที่ดินท าการเกษตรอย่างมากมาย 

เมื่อ พ.ศ.2501 มีราษฎรจ านวนหนึ่งอพยพมากจากทางจังหวัดเลย เข้ามาตั งเป็นบ้านน  าโสม บ้านก้อง บ้าน
หยวก บ้านนางัว บ้านน  าซึม บ้านนาเก็น ฯลฯ ต่อมาปี 2490 มีราษฎรเข้ามาสมทบอีกจากอ าเภอบ้านผือ อ าเภอหนอง
หาน อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอท่าบ่อ และอ าเภออ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง อพยพเข้ามามากขึ นเป็นต าบลต่าง ๆ คือ ต าบลน  า
โสม ต าบลนางัว ต าบลหนองแวง ต าบลบ้านหยวก และต าบลนาแค อ าเภอบ้านผือ หลังจากปี พ.ศ. 2500 มีราษฎรจาก
ทิศต่าง ๆ อพยพหลั่งไหลเข้ามาตั งถ่ินฐานมิได้ขาด เพ่ิมจ านวนมากขึ นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดเป็นชุมชนหนาแน่น สภาพผืนป่า
และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆ เบาบางลงไป 

ปี พ.ศ. 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมเยียนต ารวจตระเวนชายแดน  และ
พสกนิกรที่วัดกลาง ต าบลน  าโสม ทรงมีพระด าริว่า “ชุมชนแห่งนี สมควรตั งเป็นกิ่งอ าเภอได้แล้ว เพราะอยู่ห่างไกลและ
ทุรกันดารจากตัวอ าเภอบ้านผือ”  ดังนั น วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ.2512  จึงได้ยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอน  าโสม แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลน  าโสม ต าบลนางัว ต าบลหนองแวง ต าบลบ้านหยวก และต าบลนาแค  จาก
สภาพพื นที่อ าเภอน  าโสม เป็นพื นที่ประกอบด้วยป่าไม้ ภูเขา และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด การคมนาคมไม่สะดวก จึงเป็น
เหตุให้ฝ่ายตรงข้าม (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) เข้ามาปฏิบัติการบ่อนท าลายได้ง่าย เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองออกมาท า
การปราบปรามจึงเกิดการต่อสู้ด้วยอาวุธและเกิดการสูญเสียชีวิตทั งสองฝ่ายเป็นจ านวนมาก   วันที่ 28 มีนาคม 2517 ได้
ยกฐานะเป็นอ าเภอน  าโสม ปี พ.ศ. 2526 เมื่อเหตุการณ์สงบเรียบร้อยทางราชการพร้อมด้วยประชาชนในพื นท่ี  มีมติให้
ก่อสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเก็บอัฐิของวีรชนเหล่านั นไว้ เป็นที่ระลึกและท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนเหล่านั น ในเดือน
พฤศจิกายน ตั งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา   วันที่ 1 มกราคม 2531 ได้แยกพื นที่ของอ าเภอน  าโสม ไปจ านวน 3 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลนายูง ต าบลนาแค และต าบลโนนทอง จัดตั งเป็นกิ่งอ าเภอนายูง   พ.ศ. 2535 ทางราชการกับประชาชนชาว
อ าเภอน  าโสม ได้ร่วมกันก่อสร้างและบูรณะอนุสาวรีย์ขึ นใหม่ เพ่ือให้มั่นคงและแข็งแรง และจัดงานอนุสาวรีย์และของดี
เมืองน  าโสม ขึ นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการระลึกถึงวีรกรรมและอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่เหล่าวีรชนที่ได้เสียชีวิตในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้แพร่หลาย
เป็นที่รู้จักให้มากขึ น เป็นการส่งเสริมและเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและให้ประชาชนในพื นที่
ได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง หลังฤดูการเก็บเกี่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด                                                              
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2. ขนาดและท่ีตั ง 

อ าเภอน  าโสมมีพื นที่   742.13  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   463,831.25  ไร่  เป็นอ าเภอที่มีพื นที่มากเป็น
อันดับ  8  ของจังหวัดอุดรธานี   ตั งอยู่ที่พิกัด  เส้นรุ้งที่ 17  องศา  46 ลิปดา 14  ฟิลิปดา  เหนือ    เส้นแวงที่  102  
องศา 11  ลิปดา  23  ฟิลิปดา ตะวันออก   ตั งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2348 ระยะทาง 110 กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 677  กิโลเมตร   

 

3. การปกครอง 
แบ่งการปกครองออกเป็น  7 ต าบล 84 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นมี เทศบาลต าบล  2 แห่งและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  7  แห่ง ครอบคลุม 7 ต าบล 84 หมู่บ้าน ท้องถิ่นอ าเภอน  าโสม ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั งหมด  9  แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบล 2  แห่ง  คือ  เทศบาลต าบลนางัว และเทศบาลต าบลน  าโสม องค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน  7  แห่ง ประกอบด้วย อบต.นางัว  อบต.น  าโสม  อบต.หนองแวง  อบต.บ้านหยวก  อบต.โสม
เยี่ยม  อบต.สามัคคี และ  อบต.ศรีส าราญ 
     

                                                             
 
 
4. อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศตะวันออก   ติดต่ออ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอปากชม  จังหวัดเลย 
 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
               สภาพภูมิประเทศของอ าเภอน  าโสมส่วนใหญ่เป็นพื นที่ราบสลับภูเขาและเนินเตี ยมีความสูงจากระดับน  าทะเล
ประมาณ  ๒๐๐  เมตร มีล าน  าส าคัญหลายสาย ได้แก่ ล าห้วยโสม ซึ่งมีน  าไหลตลอดปี ต้นน  าเกิดจากเทือกเขาภูซางไหล
ผ่านทอดยาวผ่านต าบลน  าโสม ศรีส าราญ โสมเยี่ยม และหนองแวง ผ่านอ าเภอนายูงเชื่อมถึงแม่น  าโขงที่บ้านปากโสม 
อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นอกจากนั นยังมีล าห้วยอ่ืน ๆ เช่น ล าห้วยราง ล าห้วยน  าทรง ล าห้วยน  าปู่ ล าห้วยคะนาน 
ล าห้วยเชียงเครือเป็นต้น พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขาและมีที่ราบลุ่มบางส่วน สภาพพื นดินมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ตลอดจนผลไม้ชนิดต่าง ๆ ส าหรับการท านาปลูกข้าวมีในที่ราบลุ่มตามล าห้วยต่าง 
ๆ พื นที่ด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นภูเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
 

ต
.บ้านหยวก 

ต
.น ้าโสม 

ต
.โสมเยี่ยม 

ต
.ศรีส้าราญ 

ต
.หนองแวง 

.นางัว 

 

 
 

 

N N 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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6. สภาพทางภูมิอากาศ 
 
 สภาพอากาศของอ าเภอน  าโสมแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว              
 - ฤดูร้อน      เริ่มตั งแต่เดือน  มีนาคม  -  มิถุนายน  อากาศร้อนถึงร้อนจัด 
 - ฤดูฝน        เริ่มตั งแต่เดือน  กรกฎาคม - ตุลาคม  ฝนจะตกหนักเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม ฝนตก
หนักถึง 516  มิลลิเมตร (2539) และอาจเกิดฝนทิ งช่วง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได้ 
 - ฤดูหนาว    เริ่มตั งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  อากาศหนาวถึงหนาวจัด เนื่องจากอยู่ใกล้เขตภูเขา 
หมอกลงจัดในช่วงเช้า มีความชื นในอากาศสูง 
 - อุณหภูมิ อากาศจะชื นในฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ าสุด 
12  องศาเซลเซียส ในเดือน ธันวาคมและมกราคมของทุกปี 
  
7. สภาพเศรษฐกิจ/อาชีพ 
 

ชาวอ าเภอน  าโสมประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน โดยมีพื นที่
การเกษตร 314,883 ไร่  
    1) ข้าว พื นที่ปลูกข้าวประมาณ  51,952  ไร่   
     2) มันส าปะหลัง จะมีพื นที่ปลูกประมาณ  59,900 ไร่   
     3) อ้อย มีพื นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 25,408  ไร่   
     4) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ พื นที่ปลูกประมาณ  1,500  ไร่  
     5) ยางพารา พื นที่ปลูก 96, 767  ไร่  ปัจจุบันสามารถเปิดกรีดแล้ว 71,154 ไร่ 

6) ไม้ผล พื นที่ปลูก  3,326  ไร่   ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูกได้แก่ ล าไย พันธุ์อีดอ มะขามหวาน พันธุ์สีชมพู
และสีทอง กล้วยน  าว้า กล้วยหอมทอง และมะนาว 

      7) พืชผัก  พื นที่ปลูก  524 ไร่ 
      8) พื นที่ท าการเกษตรอ่ืนๆ  มีพื นที่ประมาณ  10,976 ไร่   เช่นปลูกไม้โตเร็ว พื นที่เลี ยงสัตว์ สระน  า
ขนาดเล็กเพ่ือการเกษตรผสมผสาน  

          9) ปาล์มน  ามัน พื นที่ 2,045 ไร่นิยมปลูกพันธุ์ส่งเสริม เช่น เนเทอร่า สุราษฎร์ 7 
 
8. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

ลักษณะชุมชนและการอพยพ  อ าเภอน  าโสมเป็นชุมชนขนาดกลาง จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่กระจัดกระจาย    
การตั งถ่ินฐานและภูมิล าเนาของคนในอ าเภอน  าโสมจะเกาะกลุ่มตั งชุมชนตามกลุ่มชนผู้อพยพ ซึ่งอพยพมาจากทุกภาค
ของประเทศไทย  ส่วนใหญ่อพยพมาจากอ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

ประชากรอ าเภอน  าโสม  มีครัวเรือนทั งหมด  17,052  ครัวเรือน 
  ประชากร  จ านวน 59,379  คน   ชาย  29,849  คน   หญิง  29,530  คน 
  โดยเฉลี่ย  3.48  คน/ครัวเรือน  
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9. ศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี    

ประชากรอ าเภอน  าโสมนับถือศาสนาพุทธ 99.5 % ศาสนาอ่ืน 0.5 % มีวัดพุทธศาสนา  72    แห่ง  โบสถ์คริสต์  
3  แห่ง (2 นิกาย) สุเหล่า 1 แห่ง   มีการท าบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี ประจ าเดือน(ฮีต 12 ) ที่ส าคัญๆ ดังนี  
 1) ประเพณีการท าบุญขึ นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม มีการท าบุญตักบาตร เพ่ือเป็นศิริมงคล 
 2) ประเพณีท าบุญมหาชาติ (บุญพระเวส) จัดในเดือน 4 ของทุกปี มีพิธีเทศน์มหาชาติ 

3) ประเพณีวันสงกรานต์ จัดในเดือน 5 ของทุกปี ตรงกับวันที่ 13 - 15 เมษายน มีการสรงน  าพระ รดน  าด าหัว
แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เคารพนับถือ 
4) ประเพณีบุญบั งไฟ จัดขึ นในเดือน 6 ของทุกปี มีการจุดบั งไฟเพ่ือเป็นการขอฝนจากพระยาแถน ให้ตกลงมา 
เพ่ือให้พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ จะท าเป็นบางหมู่บ้าน 
5) ประเพณีบุญเบิกบ้าน   จะจัดกันในบริเวณก่ึงกลางหมู่บ้าน เช่นศาลากลางบ้าน เพ่ือเป็นศิริมงคลในการ
ประกอบอาชีพ และประชากรอยู่เย็นเป็นสุข 
6) ประเพณีบุญเข้าพรรษา ตรงกับเดือน 8 ของทุกปี มีการท าบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน  าฝนให้แก่พระภิกษุ
สงฆ์ และสามเณร ที่จ าพรรษาในวัดตลอดระยะเวลา ๓ เดือน 
7) ประเพณีบุญข้าวประดับดิน (สารทลาว) ตรงกับเดือน 9 ชาวบ้านจะเตรียมอาหารไปถวายพระ เพ่ืออุทิศ ส่วน
บุญ ให้แก่ภูตผี ต่างๆ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ 
8) ประเพณีท าบุญสารทไทย (ข้าวกระยาสารท) ตรงกับเดือน 10 เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 

 9) ประเพณีออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี 
 10) ประเพณีท าบุญกฐิน เริ่มตั งแต่แรม 1 ค่ าเดือน 11 ถึง ขึ น 15 ค่ าเดือน 12 ของทุกปี 
 11) ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ น 15 ค่ าเดือน 12 ของทุกปี 

12) ประเพณีท าบุญข้าวจี่ ท ากันในเดือน 3 ในโอกาสวันมาฆะบูชา เรียกชื่อบุญตามอาหารที่ถวายพระสงฆ์  

10.  การศึกษา 
ระดับการศึกษาของประชากรอ าเภอน  าโสม  พบว่า จ านวนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.6)  แล้วไม่ได้เรียนต่อ 

จ านวน  78.44 % มีผู้จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย และสูงกว่าจ านวน  0.86 % ไม่รู้หนังสือ 5.95 % และก าลัง
ศึกษาอยู่ 14.75 %  
11. สถานบันการศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  29   แห่ง  ขยายโอกาส 3  แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน    3   แห่ง 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน    1  แห่ง 
อนุบาลเอกชน    จ านวน    1   แห่ง   เปิดสอนถึง ม.3 
สถานบันการอาชีวศึกษา 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์  จ านวน    1 แห่ง 

12.  การสาธารณสุข 
อ าเภอน  าโสม มีสถานบริการด้านสาธารณสุข แบ่งออกได้ดังนี  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ     จ านวน    ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง     จ านวน    ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     จ านวน    ๑ แห่ง 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลน  าโสม     จ านวน    ๑ แห่ง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบล  จ านวน    2 แห่ง 
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13. การสาธารณูปโภค 
 
 ระบบประปาระดับอ าเภอ  ระดับต าบล  และระดับหมู่บ้าน   ดังนี  
  การประปาส่วนภูมิภาค (ส่วนย่อย) จ านวน    1 แห่ง  
  ระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  74 แห่ง 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย จ านวน    1 แห่ง  
  

14. สถานที่ท่องเที่ยว 
 

                     

                      
          
 
 

                                
                              น ้าตกสามเทพ                                             น ้าตกแก่งชะโนด    
                ตั งอยู่ที่ หมู่ที่ 11  ต าบลหนองแวง                           ตั งอยู่ที่ หมู่ที่ 11  ต าบลหนองแวง 
                 อ าเภอน  าโสม  จังหวัดอุดรธานี                                 อ าเภอน  าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

8 

มณฑปวัดภูนาหลาว       ตั งอยู่ที่วัดท่าโสม 
(วัดภูนาหลาว) หมู่ที่  ๑๑  ต าบลศรีส าราญ  
อ าเภอน  าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูลด้านประชากร 
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ปัญหาสุขภาพของพื นที่อ้าเภอน ้าโสม (ODOP) ปี 2561 

1. โรคเรื อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด ถุงลงโป่งพอง 
2. อุบัติเหตุจราจร 
3. อนามัยแม่และเด็ก เด็กปฐมวัย  วัยเรียน วัยรุ่น 
4. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน (ไตวาย stage 3-5) 
5. มะเร็ง 

SWOT Analysis   คปสอ.น ้าโสม 

S : Strengths 

    1. บุคลากรสายงานหลักมีความเป็นมืออาชีพ 
    2. มีศักยภาพทางด้านทรัพยากรการบริหาร (เงิน,เครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกและทันสมัย) 
    3. บุคลากรมีความสามัคคี การบริหารมีเอกภาพ 
W : Weaknesses 

    1. ผู้บริหารทุกระดับมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ยังไม่เพียงพอ 
    2. ระบบจัดการการเรียนรู้ยังไม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
    3. ขาดระบบการบริหารจัดการแบบบูรณ๕การ (งาน / คน / เงิน / Risk) 
O : Opportuities 

    1. ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
    2. นโยบายยกระดับและขยายการจัดบริการให้มีมาตรฐานสูงขึ นและใกล้บ้าน ใกล้ใจ (รพ.สต.) 
    3. เอื อต่อการปรับระบบการจัดบริการสุขภาพให้ตอบสนองต่อความคาดหวัง,ความต้องการ,ประสบการณ์ 
T : Threats 

    1. พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ /โรคติดต่อ /ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (โรคเรื อรัง) 

    2. พฤติกรรมพึ่งพิงระบบสุขภาพ (สูง) /การเข้าถึงบริการสุขภาพ/ย้ายถิ่น 

    3. ปัญหาสังคม   ครอบครัวขาดความอบอุ่น/เป็นภาระของชุมชนและสังคม (Socail Force) 

SWOT  Matrix 

SO  :  พัฒนาระบบการจัดบริการองค์รวมและรวมพลังทางสังคม 

ST  :  เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้น าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

WO : พัฒนาคุณภาพบริหารทุกระดับให้มีมาตรฐาน 

WT  : ระดมพลังทางสังคมในการจัดการสุขภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 

วิสัยทัศน์ 
“บริการสุขภาพมืออาชีพ   บริหารมีเอกภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ 
             มีคุณภาพและครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ 
 2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ 

 

ค่านิยม (Core Value) 
“UDMOPH”   
U : Unity เป็นเอกภาพ      D : Diversity มีความหลากหลาย    
M : Mastery เป็นนายตนเอง     O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่   
P : People center ใส่ใจประซาซน   H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 1.ประชาชนสุขภาพดี 
  ตัวชี วัด 
   1.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy : LE) ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
    1.1 External causes 
    1.2 Chronic diseases 
   2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Lift Expectancy  

                                           : HALE)  ไม่น้อยกว่า 72 ปี     
2.1 ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย 

    2.2 ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย 
 2.เจ้าหน้าที่มีความสุข 
  ตัวชี วัด 
   1.ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index)  
                                   เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 
   2.ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index) ≥ 57 
 3.ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ตัวชี วัด 
1.  Access : เข้าถึงบริการ 
2. Coverage : บริการสุขภาพครอบคลุม 
3. Quality : บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 



4. Governance : บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
12 

 

 
 
 
เป้าหมายการให้บริการ 

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพซีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค   
              ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ  

2. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
3. ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
4. ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยระบบบริหารจัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร ์การด้าเน ินงาน ประกอบด้วย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพอย่างมี 
                    ประสิทธิภาพ (PP&P Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
                    เพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ    ( People   Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และระบบข้อมูล 
                    อย่างมีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance  Excellence 



ประเด็นยทุธศาสตร์ : 1.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค  (PP&P Excellence Strategies)

2561 2562 2563 2564
1.District 
Health Board 
(DHB)

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) มีคุณภาพ 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100

100 100 100 100 100 พัฒนากลไกการ
ขบัเคล่ือน
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ

1.สร้างกลไกขบั
เคล่ือนที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิ
 ชุมชน และท้องถิ่น
อยา่งมีคุณภาพ
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภออยา่งมี
ส่วนร่วม
3.เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คณะกรรมการ พชอ.

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอและระบบ
บริการปฐมภูมิ

ปัญญวัฒน์ 
อดุชาชน

โครงการ ผู้รับผิดชอบผลงานที่
ผ่านมา ปี 

61

ค่าเป้าหมาย 5 ปี

 แผนยทุธศาสตร์ด้านสุขภาพ  คปสอ.น ้าโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประเด็นเร่งรัด
ส้าคัญ

ตัวชี วดั(Key 
Performance 

Indicator)

ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยทุธ์ มาตรการ
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ประเด็นเร่งรัด
ส้าคัญ

ตัวชี วดั(Key 
Performance 

Indicator)

ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยทุธ์ มาตรการ

2.ส่งเสริมป้องกนั
การเกดิอบุัติเหตุ
ทางถนน(RTI)

2.อตัราการเสียชีวิตจาก
อบุัติเหตุทางท้องถนน
(เป้าหมาย ไม่เกนิ 18 ต่อ 
ประชากร แสนคน)

18.56 ต่อ
แสน ปชก.

18 ต่อแสน
 ปชก.

16 ต่อ
แสน ปชก.

16 ต่อ
แสน 
ปชก.

16 ต่อ
แสน ปชก.

พัฒนากลไกการ
แกไ้ขปัญหา
อบุัติเหตุทาง
ถนนแบบบูรณา
การทุกภาคส่วน

1.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือขา่ยในการ
ป้องกนัและ  ลด
อบุัติเหตุทางถนน
2.พัฒนาระบบการส่ง
ต่อและการ
รักษาพยาบาลวิกฤต
ฉกุเฉนิมีคุณภาพได้
มาตรฐาน
3.พัฒนาระบบขอ้มูล
สารสนเทศการ
บาดเจบ็

โครงการป้องกนัการ
เสียชีวิตจาก
อบุัติเหตุทางถนน
แบบบูรณาการ 
อ าเภอน  าโสม  
จงัหวัดอดุรธานี

นายธนกฤต 
 ออ่นละมุล
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ประเด็นเร่งรัด
ส้าคัญ

ตัวชี วดั(Key 
Performance 

Indicator)

ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยทุธ์ มาตรการ

3.การควบคุม
ป้องกนัโรคและ
ลดปัจจยัเส่ียง
ด้านสุขภาพ
3.1 NCD

3.อตัราผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน (เป้าหมาย ไม่
เกนิร้อยละ 2.40)

ร้อยละ 2.12 ไม่เกนิ
ร้อยละ 2.4

ไม่เกนิ
ร้อยละ 

2.4

ไม่เกนิ
ร้อยละ 

2.4

ไม่เกนิ
ร้อยละ 

2.4

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ควบคุมโรค 
ป้องกนัโรคและ
ลดปัจจยัเส่ียง
การเกดิโรค

1.การสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน/
ท้องถิ่นและภาคี
เครือขา่ยในการ
ป้องกนัและลดการ
เขา้ถงึปัจจยัเส่ียง
ต่อการเกดิโรค

โครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบ
บริการDM/HT

พสชนัน

4. อตัราประชากรกลุ่ม
เส่ียงและสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10)

 - ≥ ร้อยละ 
10

≥ ร้อยละ
 10

≥ ร้อยละ
 10

≥ ร้อยละ
 10
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ประเด็นเร่งรัด
ส้าคัญ

ตัวชี วดั(Key 
Performance 

Indicator)

ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยทุธ์ มาตรการ

3.2 EOC 5. อ าเภอมีศูนยต์อบโต้
ภาวะฉกุเฉนิ(EOC)และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี(ด าเนินการ
ถงึขั นตอนที่ 5 )

100 100 100 100 100 พัฒนากลไกกา
ราตอบโต้ภาวะ
ฉกุเฉนิและภัย
สุขภาพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

1.พัฒนาผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉกุเฉนิ(EOC) 
ระดับเภอ
2.จดัเตรียมเฝ้าระวัง
และประเมิน
สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ และทีม
ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉกุเฉนิทาง
สาธารณสุขระดับ
อ าเภอ
3.การซ้อมแผนตาม
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉกุเฉนิทาง
สาธารณสุขระดับ
อ าเภอ

โครงการพัฒนาEOC
 และทีม SAT ระดับ
อ าเภอ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

สุกรรณ์
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ประเด็นเร่งรัด
ส้าคัญ

ตัวชี วดั(Key 
Performance 

Indicator)

ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยทุธ์ มาตรการ

4.การพัฒนาและ
สร้างเสริม
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 0-5 ปี &
 แม่และเด็ก

6. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย
(เป้าหมาย ร้อยละ 85 )

ร้อยละ 
94.36

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 
85

ร้อยละ 85 พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแบบ
บูรณาการ 4 
กระทรวง(สธ./
พมจ./มท./ศธ.)

1.ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบบริหารจดัการ
เด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ

โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณา
การ อ าเภอน  าโสม

ปัญญวัฒน์  
 อดุชาชน

7.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย 
ร้อยละ 54)

ร้อยละ 
39.68

ร้อยละ 54 ร้อยละ 54 ร้อยละ 
54

ร้อยละ 54 2.พัฒนาระบบบริการ
เด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพ
3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

8.สถานบริการสุขภาพที่มี
การคลอดมาตรฐาน
(เป้าหมาย รพ.M1และF2
ขึ นไปผ่านเกณฑ์การ
คลอดมาตรฐาน )

100 100 100 100 100 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานระบบ
บริการอนามัย
แม่และเด็ก

1. เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของภาคี
เครือขา่ยแม่และเด็ก
ทุกระดับ

โครงการเฝ้าระวงัและ
ป้องกันมารดาตาย
จังหวดัอ าเภอน  าโสม ปี 
2561

สุนทรา
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กลยทุธ์ มาตรการ

9.อตัราส่วนการตาย
มารดาไทย (เป้าหมาย ไม่
เกนิ 20 ต่อการเกดิมีชีพ
แสนคน)

0 0 0 0 0 2.พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพสตรีวัยเจริญ
พันธุ์และหญิงตั งครรภ์

10. อตัราตายทารกแรก
เกดิ (เป้าหมาย <3.4 ต่อ
พันทารกแรกเกดิมีชีพ)

0 0 0 0 0 3.พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการบริการ

โครงการป้องกันการ
คลอดก่อนก าหนดและ
ลดอัตราการตายทารก
แรกเกิดจังหวดัอุดรธานี

สุนทรา

5.การบริหาร
จดัการ
ส่ิงแวดล้อม
(Green&Clean 
Hospital)

11.ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital (รพ.ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 20)

100 100 100 100 100 พัฒนากลไกการ
บริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อม
อยา่งบูรณาการ
ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของ อปท.
และภาคีเครือขา่ย

1.การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์
2.ติดตามก ากบัตาม
มาตรฐานอยา่ง
ต่อเนือ่งและยั่งยนื

โครงการพัฒนาอาหาร
ปลอดภัย ลดความเส่ียง
จากการบริโภคอาหาร
และน  า จังหวดัอุดรธานี

สุกรรณ์   
โยธะคง
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