


 

ผนยุทธศาสตร์รงพยาบาลหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี 

วิสัยทัศน์ ิVisionี : 
                

 ครือขายบริการหงความสุข มีมาตรฐาน พัฒนางานพืไอคุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน  

พันธกิจ ิMissionี : 

 รงพยาบาลหนองขาหยาง 
1. จัดบริการรักษา สงสริม ปງองกัน ฟ้นฟู คุຌมครองผูຌบริภคบบองค์รวมชืไอมยงทุกระดับ 

2. จัดระบบการสงตออยางมีมาตรฐาน     

3. บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรຌางการมีสวนรวมกับภาคีครือขายละประชาชน   

5. สนับสนุนความรูຌดຌานวิชาการ฿นพืๅนทีไ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าภอหนองขาหยาง 

1.  จัดท าผนยุทธศาสตร์ดຌานสุขภาพ฿นขตพืๅนทีไอ าภอ 

2.  ด านินการละประสานงานกีไยวกับงานสาธารณสุข฿นขตพืๅนทีไอ าภอ 

3.  ก ากับ ดูล ประมินผล ละสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข฿นขตพืๅนทีไอ าภอ พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติงานป็นเปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพทีไมีคุณภาพละมีการคุຌมครองผูຌบริภคดຌานสุขภาพ 

4.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



คานิยมองค์กร ิCore Valuesี :  

 น าอยางมีวิสัยทัศน์ พัฒนาระบบงานละการรียนรูຌ มุงนຌนผูຌปຆวยป็นศูนย์กลาง สริมสรຌางการท างานป็นทีม 

 

คานิยมกระทรวงสาธารณสุข คานิยมองค์กร 
Mastery ป็นนายตนองคือป็นบุคคลทีไหมัไนฝຄกฝนตนอง฿หຌมี
ศักยภาพ ยึดมัไน฿นความถูกตຌอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระบียบ  
บนพืๅนฐานของการมีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม ละจริยธรรม 

 น าอยางมีวิสัยทัศน์ (visionary leadership) 

 มองชิงระบบ systems perspective 

 การท างานป็นทีม ิteamwork) 
 

Originality รงสรຌางสิไง฿หมคือสรຌางสรรค์นวัตกรรม สิไง฿หม ทีไ
หมาะสมละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ตอระบบสุขภาพ 

 พัฒนากระบวนการอยางตอนืไอง (continuous 
process improvement) 

People centered ฿ส฿จประชาชนคือตຌองยึดประชาชนป็น
ศูนย์กลาง฿นการท างานพืไอประยชน์อันดีกประชาชน ดย฿ชຌหลัก
ขຌา฿จ ขຌาถึง พึไงเดຌ 

 มุงนຌนผูຌรับบริการ ิpatient & customer focus) 

Humility ถอมตนออนนຌอมคือมีสัมมาคารวะ มีนๅ า฿จ ฿หຌอภัย      
รับฟังความหใน สียสละพืไอประยชน์สวนรวม 

 รียนรูຌพืไอตอบสนอง ปรับตัว พิไมประสิทธิภาพ 
ิlearning) 

 

ปງาหมาย ิUltimate Goalี :  
    ประชาชนสุขภาพดี จຌาหนຌาทีไมีความสุข ระบบสุขภาพยัไงยืน 

 

ยุทธศาสตร์  ิCorporate  Strategyี  : 
1. สงสริมสุขภาพ ปງองกันรคละคุຌมครองผูຌบริภคป็นลิศ(PP&P Excellence) 
โ. บริการป็นลิศ (Service Excellence) 
ใ. บริหารป็นลิศดຌวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

 

ปງาประสงค์ 
1.ปัญหาสุขภาพทีไส าคัญของประชาชนลดลง 
โ.ประชาชนเดຌรับบริการทีไมีคุณภาพ 

3.ระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพละธรรมาภิบาล 

 

ขใมมุง ปี โ564 :  
1.พัฒนาคุณภาพบริการเดຌรับการรับรองตามมาตรฐาน HA ป 2564    
2.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
3.พัฒนาระบบการงินการคลัง เมติดวิกฤติระดับ 7  



ผนทีไยุทธศาสตร์ ครือขายบริการสุขภาพอ าภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี : 
Vision : 

 

 

 

 

 

 

มุมมองดຌานผูຌรับบริการ 
 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
มุมมองกระบวนการภาย฿น 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
มุมมองดຌานการรียนรูຌละการพัฒนา 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
มุมมองดຌานการงิน 

 

............................................................................................................................. ........................................................................................ .............................. 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  
สงสริมสุขภาพ ปງองกันรคละคุຌมครองผูຌบริภค
ป็นลิศ(PP&P Excellence) 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2  
บริการป็นลิศ (Service Excellence) 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 
บริหารป็นลิศดຌวยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 
 

C5 พิไมคุณคาละ
มูลคาพิไม 

C4 พึงพอ฿จ c3สุขภาวะ c1ปัญหาสุขภาพ
ลดลง 

c2ความรวมมือ
ครือขาย 

I 1มาตรฐานการจัดบริการ 

 

I 3 นวัตกรรมองค์การ I 4 ภาพลักษณ์องค์การ I 2การบริหารบรูณาการทีได ี

 

L1 องค์การมีสุขภาวะ 

 

L3 ประสิทธิภาพละการ฿ชຌ
ประยชน ์IT 

F1 บริหารการพิไมรายรับ F2 บริหารการลดตຌนทุน 

 

L2.องค์การมีผลลัพธ์การพัฒนา 

 



ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : สงสริมสุขภาพ ปງองกันรคละคุຌมครองผูຌบริภคป็นลิศ(PP&P Excellence) 
 
วัตถุประสงค์ : 
  พืไอสงสริม฿หຌประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี เดຌรับการสงสริมสุขภาพ ปງองกันควบคุมรคละภัยสุขภาพละลด
ปัจจัยสีไยงดຌานสุขภาพดยมีระบบตอบสนองตอภัยสุขภาพตางโ ตลอดจนมีการคุຌมครองผูຌบริภคดຌานสุขภาพทีไดี อยู฿น
สภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการมีสุขภาพดีสงผล฿หຌอายุขัยฉลีไยละคุณภาพชีวิตดีขึๅน   รวมถึงการขยายบริการทีไมีคุณภาพ฿หຌครอบคลุม 
ขຌาถึงประชาชนละประชาชนมีสวนรวม฿นการดูลสุขภาพพืไอ฿หຌประชาชนสามารถดูลตนองเดຌ 
 
ปງาหมายการพัฒนา : 

1) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพทีไดี  
2) มีระบบปງองกันควบคุมรคละฝງาระวังรคทีไสามารถตอบสนองเดຌทันที 
3) มีการคุຌมครองผูຌบริภคทีไมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการยียวยา 
 

ผนงาน :  
ผนงานทีไ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเทยทุกกลุมวัยิดຌานสุขภาพี 
ผนงานทีไ โ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าภอ 

  ผนงานทีไ ใ การปງองกันควบคุมรค ละภัยสุขภาพ   
 ผนงานทีไ ไ การลดปัจจัยสีไยงดຌานสุขภาพ  
     ผนงานทีไ 5 การบริหารจัดการสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการยียวยา 
 
 

มาตรการ/นวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบสงสริมสุขภาพดยการพัฒนาศักยภาพคนเทยทุกกลุมวัย ิดຌานสุขภาพี 
2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ ิANC/WCC/NCDี 
3) สงสริมละสนับสนุน สรຌางความรอบรูຌดຌานสุขภาพพืไอปรับปลีไยนพฤติกรรมการบริภค 

4) สนับสนุนการมีสวนรวมของครือขายิพชอ.ี 
5) สริมสรຌางความขຌมขใงของปງองกันควบคุมรคละภัยสุขภาพ 
6) สงสริมรืไองการคุຌมครองผูຌบริภค 
7) บริหารจัดการสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการมีสุขภาพทีไดีละยียวยาผูຌปຆวย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : บริการป็นลิศ (Service Excellence) 
 
วัตถุประสงค์ :  
 พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับการบริการทีไมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ครอบคลุม ทัไวถึง ปลอดภัย พึงพอ฿จรวมทัๅงมีระบบการ              
สงตอทีไมคีุณภาพมืไอกินขีดความสามารถ 
 

ปງาหมายการพัฒนา : 
1) มีการจัดบริการทีไมีคุณภาพครอบคลุมทัๅงอ าภอดยประชาชนละทุกภาคสวนมีสวนรวม 
2) มีระบบบริการสุขภาพทีไเดຌคุณภาพมาตรฐาน 
3) มีระบบการสงตอทีไมีประสิทธิภาพ 
 

ผนงาน : 
 ผนงานทีไ 6 การพัฒนาระบบการพทย์ปฐมภูมิ 
 ผนงานทีไ 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Planี 
 ผนงานทีไ 8 การพัฒนาระบบบริการการพทย์ฉุกฉินครบวงจรละระบบการสงตอ 

 

มาตรการ/นวทางการพัฒนา : 
แ. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน PCC/รพ.สต.ติดดาว 

        โ. พัฒนาระบบบริการตามผนพัฒนาบริการสุขภาพ ิService Planี ทีไครอบคลุมทุกระบบ ฿นการ฿หຌบริการทุกพืๅนทีไ 
ใ. พัฒนาระบบบริการการพทย์ฉุกฉินครบวงจรละพัฒนาระบบครือขายการสงตอทุกระดับ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 
  ยุทธศาสตร์ทีไ 3 บริหารป็นลิศดຌวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
 

วัตถุประสงค์ : 
 พืไอพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพทุกระบบ฿หຌมีคุณภาพ ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ มีธรรมาภิบาลละลดคา฿ชຌจายดຌาน
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ ละมีสวนชวยหลือสังคมตามศักยภาพของรงพยาบาล 
 

ปງาหมายการพัฒนา : 
1) พืไอสรຌางละพัฒนากลเกการดุลดຌานการงินการคลังสุขภาพ 

2) พืไอ฿หຌระบบบริหารจัดการดี มีการตรวจสอบ ควบคุมก ากับทีไปรง฿ส ถูกตຌอง ป็นธรรม ตามมาตรฐาน 

3) พืไอพัฒนาระบบบริการ฿หຌมีคุณภาพ เดຌรับการรับรองตามมาตรฐาน 

4) พืไอพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดຌานสุขภาพ฿หຌมีจิตวิญญาณ฿นการท างานอยางมีความสุข 

5) พืไอพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศดຌานสุขภาพทีไมีประสิทธิภาพละน าสมัย 

6) พืไอพัฒนาความรูຌวิชาการ 

7) พืไอสงสริมการน ากฎหมายดຌานสุขภาพมาประยุกต์฿ชຌ 
8) พืไอ฿หຌรพ.เดຌมีกิจกรรมชวยหลือสังคม CSR, CSV  

9) พืไอ฿หຌกิดการน านวทางศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นรพ. 
 



ผนงาน : 
ผนงานทีไ  9 การพัฒนาระบบการงินการคลังสุขภาพ 
ผนงานทีไ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีไมีธรรมาภิบาล 
ผนงานทีไ 11 การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน HA SHA ละมาตรฐานอืไนทีไรพ.ขຌารวม 
ผนงานทีไ 12 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดຌานสุขภาพละการพัฒนาจิตวิญญาณพืไอการท างานอยางมีความสุข 
ผนงานทีไ 13 การพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศดຌานสุขภาพ 
ผนงานทีไ 14 การพัฒนางานวิจัยละนวัตกรรมดຌานสุขภาพ 
ผนงานทีไ 15 การพัฒนาองค์กรทางสังคม ิSocial enterprise) 
ผนงานทีไ 16 การพัฒนารูปบบศรษฐกิจพอพียง฿นรงพยาบาล 
 

มาตรการ/นวทางการพัฒนา : 
1)  บริหารจัดการดຌานการงินการคลังสุขภาพ 

2)  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลละคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
3)  พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน 

4)  พัฒนาจิตวิญญาณพืไอการท างานอยางมีความสุข 

5)  พัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศดຌานสุขภาพระบบฐานขຌอมูลบริการ ละชืไอมยงระบบขຌอมูลกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
6)  พัฒนาละสงสริมงานวิจัยละองค์ความรูຌดຌานสุขภาพ อยางครบวงจร 

7)  สงสริมการขับคลืไอนองค์กรทางสังคม 
8)  สนับสนุนการพัฒนารูปบบศรษฐกิจพอพียง฿นรงพยาบาล 

 
   ฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ้  ธันวาคม  โ5ๆใ 
 
 
 
 

              ินายธีร์สุทธิ  ปตวิบลสถียรี 
  นายพทย์ช านาญการพิศษ รักษาการ฿นต าหนง 

   ผูຌอ านวยการรงพยาบาลหนองขาหยาง 
 



 

 

บบฟอร ์มการขอผยพรข ຌอม ูลผานวใบเซต์ของหน วยงาน฿นราชการบร ิหารสวนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ร ืไอง นวทางการผยพร ข ຌอม ูลต อสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหนวยงาน฿นราชการบร ิหารสวนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

บบฟอร ์มการขอผยพรข ຌอม ูลผานวใบเซต์รงพยาบาลหนองขาหยาง 
 
 
 ชืไอหนวยงาน  :  กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ละสารสนทศทางการพทย์ 
วัน/ดือน/ป ี   :  ้  ธันวาคม  โ56ใ 
หวัข ຌอ :   EB 2 หนวยงานมีการเปดิเผยขຌอมลูขาวสารที่เป็นปัจจุบัน 

รายละอยีดขຌอม ูล  (ดยสรุปหรืออกสารนบ) :  
 

EB2  หัวขຌอ 1.2  นยบายของผูຌบริหาร 
EB2  หัวขຌอ แ.ใ ครงสรຌางหนวยงาน 

                 EB2  หัวขຌอ  โ  นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน 

                  EB2  หัวขຌอ  ใ ผนปฏิบัติการประจ าปีของหนวยงาน  ละการติดตามประมินผลการด านินงานตาม 
ผนปฏิบัติการประจ าปีของหนวยงาน ิผนปฏิบัติการประจ าปีของหนวยงานทุกผนี 

 

 

Link ภายนอก   : เม ม ี

หมายหต ุ  :  .................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

                 ผูຌรับผิดชอบการ฿หຌขຌอม ูล                                             ผูຌอน ุม ัติรับรอง 
 

 

                ินางสาวกศมา  หลามืองี                                    ินายธรี์สุทธิ  ปีตวิบลสถยีรี 
          ต าหนง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                ต าหนง  ผูຌอ านวยการรงพยาบาลหนองขาหยาง 
       วันทีไ ้  ด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                               วันทีไ ้  ด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563            

   
 

ผูຌร ับผ ิดชอบการนำขຌอมูลขึๅนผยพร 
 

 

ินายธีรพงษ์   ภาริดผลี  
ต าหนง  นักวิคราะห์นยบาลละผน 

 วันทีไ ้  ด ือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563            


