
 

 

 

โรงพยาบาลแม่สะเรียง  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน์ 

 “โรงพยาบาลคุณภาพ  ประทับใจผู้รับบริการ  ทํางานด้วยความสุข” 

พันธกิจ 

๑.  ใหบ้รกิารรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรคที่เป็นปญัหาในพื้นที่ และ
ฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการใหบ้ริการตามService Plan ของโรงพยาบาล 

๒. พัฒนาระบบบริการใหผ่้านการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน 

๓. บรหิารองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล   

ค่านิยม  

 “มีความรบัผิดชอบ  พร้อมใหบ้รกิาร  พัฒนางานด้วยการเรยีนรู”้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  พัฒนาระบบบริการและการดูแลสุขภาพทีไ่ด้มาตรฐาน 

 เป้าประสงค ์๑. พัฒนาระบบบรกิาร เพือ่ให้ผ่านการรับรองคณุภาพ  
   กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงงานประจําตามมาตรฐาน กลุม่งานมี Unit profile กํากับ

การปฏิบัติงาน  
   กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สนับสนุนการทํางานพัฒนาคุณภาพในทุกกลุ่มงาน 

กลุยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา    
งานคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้     



กลยุทธ์ท่ี ๑.๕  ตดิตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งมีการประเมินผล   
และทบทวน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดข้ึีน  

 
 
 
    
    

 เป้าประสงค ์๒. พัฒนาระบบการให้บรกิารตามแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ Service Plan  

  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ บูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)รวมเข้ากับงานประจํา 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผน Service Plan 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ประเมิน ตดิตาม ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน 

   

 เป้าประสงค ์๓. มีการป้องกันและควบคมุโรคที่เป็นปญัหาในพ้ืนที ่ ไม่ให้เกนิเกณฑ ์

  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สนับสนุนทีมป้องกันและควบคุมโรคให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้าน 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ สร้างเครือข่ายและความร่วมกับภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโรคทีส่ามารถป้องกันไดผ้า่นการส่ือสารจาก

โรงพยาบาลและเครือข่ายต่างๆ 

 เป้าประสงค ์๔. ปรับปรุงระบบการตอบโต้ในกลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ทบทวนโครงสร้างและปรับกระบวนการทํางานให้ชัดเจน เหมาะสม 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๒  ประสานความร่วมมอืกับทกุภาคส่วนในพ้ืนที่ 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๓  ซอ้มแผนเพ่ือพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๔ สนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้เพียงพอ 

 

 เป้าประสงค ์๕. ผู้รับบรกิารในพ้ืนที่ทุรกันดาร ได้รับบริการทางการแพทย์พ้ืนฐาน และการชว่ยเหลือ

ในภาวะฉุกเฉิน 

   กลยุทธ์ที่ ๕.๑ มีแผนให้บริการในพ้ืนที่ทุรกันดารที่ครอบคลุมบริการการแพทย์พ้ืนฐาน โดย

ร่วมกับเครือขา่ยบริการสุขภาพอําเภอแมส่ะเรียง 

   กลยุทธ์ที่ ๕.๒ บูรณาการทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัตงิานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ 



   กลยุทธ์ที่ ๕.๓ วางระบบการช่วยเหลอืผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉนิท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีทุรกันดาร  

  กลยุทธ์ที่ ๕.๔ สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที ่

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและ

องค์กร  

เป้าประสงค์ ๑. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน HA IT  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาคุณภาพระบบขอ้มูล ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม ตรงกับความ

ตอ้งการขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีทกัษะในการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ ๒. ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบการสํารองข้อมลูและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลงัให้มีประสิทธภิาพ 

 เป้าประสงค์ ๑. โรงพยาบาลมีวิกฤติการเงินไม่เกินระดับ ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารการเงิน โดยเน้นไปท่ีการใช้งบประมาณให้เหมาะสม ลด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการติดตามลูกหน้ี 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบบริการท่ีสามารถสร้างรายรับให้กับโรงพยาบาล 

 เป้าประสงค์ ๒. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน EIA 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ มีคณะทํางานพัฒนาระบบ EIA ของโรงพยาบาล 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ มีแผนการพัฒนาระบบที่สอดคลอ้งกับเกณฑ์การประเมิน 



  กลยุทธ์ที่ ๒.๓ มีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้า และปรับปรุงพัฒนาให้ถูกตอ้งที่สดุ 

          เป้าประสงค ์๓. โรงพยาบาลผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ มีคณะทํางาน ITA ของโรงพยาบาล 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ มีแผนการพัฒนา ITA ของหน่วยงาน ที่สอดคลอ้งกับเกณฑ์การประเมิน 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ มีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้าและปรบัปรุงการดําเนินงานตามแผน  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล 

        เป้าประสงค์ ๑. บุคลากรมีจาํนวนเหมาะสมต่อภาระงาน และมีความพึงพอใจต่อโรงพยาบาล 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑  พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน  

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ สนับสนุนและจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมตามกรอบFTP 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ มีแผนพัฒนาพฒันาบุคลากรที่ครอบคลุมทกุมิต ิ     
 

        เป้าประสงค์ ๒. มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  Core competency , Functional 

competency ตาม service plan  

กลยุทธ์ที่ ๒.๑  วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรตามแผน Service Plan เพ่ือค้นหาส่วนที่ตอ้งพัฒนา

สมรรถนะให้ครบตามService Plan 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ มีแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีครอบคลุมทุกตําแหน่ง 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆที่ใชใ้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  พัฒนาการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ใหเ้อื้อต่อการมีสุข

ภาวะที่ดี 

     เป้าประสงค ์๑. สิง่แวดล้อมในโรงพยาบาลมีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ

เจ้าหน้าที่  ผูร้บับรกิาร และชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

     เป้าประสงค์ ๒. มีการอบรมใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุไฟไหม้และมีการซ้อมแผนอัคคีภัย 



   กลยุทธ์ที่ ๒.๑ จัดทําแผนอัคคีภัยระดับกลุม่งานและโรงพยาบาล 

   กลยุทธ์ที่ ๒.๒ อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่  ฝกึทักษะการดบัเพลิง และซอ้มแผนอัคคีภัย 

     เป้าประสงค์ ๓.  ระบบสาธารณูปโภคและเครือ่งมอื มคีวามพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๑  มีแผนบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๒  มีการดําเนินงาน ประเมิน ตดิตาม การปฏิบัติตามแผนบํารุงรักษา 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๓  มีการประกันเวลาในการซอ่มแซมระบบสาธารณูปโภคให้ใช้งานได้เร็วทีสุ่ด 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการภูมิภาค 

โรงพยาบาลแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

วัน/เดือน/ป :  23 พฤศจิกายน 2564 

 

หัวขอ :  หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 

 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

            - 8. นโยบายและยทุธศาสตรของหนวยงาน 

 

Link ภายนอก :   

 

หมายเหตุ 
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        ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                               ผูอนุมัติรับรอง 

         เอกชัย  สุวรรณดีมาตย                                                    บัณฑิต  ดวงดี 

       (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย)                                            (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

 เจาพนักงานการเงนิและบัญชีชํานาญงาน                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

  วันที่.......23....../....พ.ย........./..2564......                       วันท่ี.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

พิพัฒน  เลาหลื่อ 

(นายพิพัฒน  เลาหลื่อ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

                                           วันที่.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 


