
 

วิสัยทัศน  (VISION) 
เปนโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานบริการปฐมภูมิ*** 

 

พันธกิจ  (MISSION) 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรโดยใชแนวคิดดานปฐมภูมิ 

 

*** คํานิยาม 
(ใชชุมชนเปนฐาน , การดูแลสุขภาพแบบองครวม , การดูแลตอเนื่องและผสมผสาน , การทํางานเชิงรุก) 
     1.เนนการดูแลแบบองครวม 
     2.เนนการทํางานเชิงรุก 
     3.เนนการผสมผสานงานสงเสริม รักษา ฟนฟู ควบคูกระบวนการทํางานรวมกับองคกรและกลไกตางๆ  ใน
พ้ืนท่ี 
     4.เนนการดูแลตอเนื่องตลอดชีวิต มากวาเนนการรักษาเปนครั้งๆ  
     5.ทํางานเชื่อมโยงหลายระดับท้ังระบบคน ครอบครัว ชุมชน 
     6.ทํางานเชื่อมโยงหลายมิติ 
     7.ทํางานเชื่อมโยงกับระบบการแพทยหลายระดับ 
     8.ใชระบบการแพทยท่ีหลากหลายในชุมชน 
     9.เนนการเสริมสรางระบบบริการสุขภาพใหเขมแข็ง และพ่ึงตนเองได 
บทบาท 
     1.สงเสริมปองกัน ใหประชาชนสุขภาพดี 
     2.คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง 
     3.ดูแลผูปวยไมใหเกิดภาวะแทรกซอน 
     4.ประคับประคองใหตายอยางสมศักดิ์ศรี Palliative Care 
     5.การรองรับภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีหางไกล 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 
 โรงพยาบาลมวกเหล็กกําหนดคานิยมองคกรเพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดยึดถือและปฏิบัติรวมกันดังนี้  

1. ทํางานเปนทีมท่ีดี 
2. ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
3. เปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

อัตลักษณ  โรงพยาบาลมวกเหล็ก 
1. ซื่อสัตย 
2. มีวินัย 
3. ใสใจบริการ 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธ(Challenges) 
1. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก 
2. สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในองคกรมีความสุข 

แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจําป 2564 

 



ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issue) 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 

  

เปาประสงคขององคกร (Goals) 
1. ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ   
2. ประชาชนสุขภาพดี 
3. ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ 
4. ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ พรอมใช 
5. บุคลากร(เกง)มีสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ ใฝเรียนรู สรางนวัตกรรม 

สรางผลงานท่ีดี 
6. บุคลากร(ดี)มีการคุมครองสิทธิผูปวย มีการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ในทุกข้ันตอน

ของการดูแล 
7. บุคลากร(รัก)มีความผูกพันตอองคกร 
8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและมีสภาวะสุขภาพดี 
9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ 
10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
11. ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะดานการนํา การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การปรับปรุงงาน 

(Managerial competency) 

 
เข็มมุง รพ.มวกเหล็ก ประจําป 2564 

1. การตอบสนองตอภาวะวิกฤติฉุกเฉิน (Emergency response) 
1.1 การตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน Code Blue 
1.2 การตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน  Workplace Violence 
1.3 การตอบสนองตอภาวะโรควิกฤตฉุกเฉิน (Stroke , STEMI , Sepsis) 

2. ดําเนินการเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

 

กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีปลอดภัยและเปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมี

สวนรวม 
กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

2. การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

3. การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย 

4. การพัฒนางานตาม Service plan 



5. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 

6. การพัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญในพื้นท่ี 

7. P2P  Safety(เพิ่มป 2564) 

 

2. ยุทธศาสตรที่2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ 

1.Smart Hospital 

2.พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ 

 3. พัฒนาระบบ Talemadecine 

 

3. ยุทธศาสตรที่3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและ
ความสุขในการทํางาน 

กลยุทธ 
1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

2.เสริมสรางนวัตกรรม 

3.smart  service 

4.โรงพยาบาลคุณธรรม 

5.บุคลากรมีความสุข 

6.บุคลากรมีสุขภาพดี 

 

4. ยุทธศาสตรที่4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
1.การพัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 

2.การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง 

3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม ,
เคร่ืองมือ-ครุภัณฑ ฯลฯ) 

 
 



แผนยุทธศาสตร  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําป  2564 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดกํากับเปาประสงค ผลงาน

2563 
กลยุทธ ป 2564 โครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพท่ีเปน
มิตร เขาถึง
งายและ
ชุมชนมีสวน
รวม 

เปาประสงคท่ี 1 
ประชาชนและ
ชุมชนมีสวนรวม
ในการวางแผน
และจัดการระบบ
บริการสุขภาพ 

 

1.ระดับความสําเร็จของการ
มีสวนรวมของชุมชน 

 

ระดับ3 1. พัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ 

1.โครงการ พัฒนาเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอําเภอ 
มวกเหล็ก/(PCC (ตอเนื่อง) 

ปฐมภูมิ 

2. การพัฒนาระบบ
สุขภาพแบบมีสวน
รวมของภาคี
เครือขาย 

1.แผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลตําบลมวกเหล็ก (ศูนย
สุขภาพชุมชนเทศบาล ต.มวกเหล็ก) 

ปฐมภูมิ 

2.โครงการ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ปฐมภูมิ 
3.โครงการพลัง อสม.รวมใจสรางสุขภาพดีดวยวิถีแพทยแผนไทย แผนไทย 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายนักฟนฟูชุมชน อ.มวกเหล็ก เวชศาสตรฟนฟู 

 เปาประสงคท่ี 2 
ประชาชนสุขภาพ
ดี 

2.รอยละการบรรลุตามคา
เปาหมายของตัวชี้วัดตาม
สุขภาพ 5 กลุมวัย  และ 
Service Plan 

รอยละ75 3.การดูแลสุขภาพ
ทุกกลุมวัย 

1.โครงการ พัฒนามาตรฐานการฝากครรภคุณภาพ งานผูคลอด 
2.โครงการ พัฒนาคุณภาพงานสูติกรรมเพ่ือความปลอดภัย งานผูคลอด 

3.โครงการ พัฒนาระบบการสงตอมารดาทารก งานผูคลอด 

4.โครงการ พัฒนาการดูแลมารดาและทารกเพ่ือลดภาวะเสี่ยง งานผูคลอด 

5.โครงการ CPR  New born งานผูคลอด 
6.แผนพัฒนาระบบการใหบริการคลินิกเตรียมความพรอมกอนตั้งครรภ ปฐมภูมิ 
7.โครงการ ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ปฐมภูมิ 
8.โครงการ สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

9.แผนการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน ปฐมภูมิ 

10.แผนงานพัฒนาเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการคัดกรองภาวะซีดในเด็ก 
อําเภอมวกเหล็ก ป 2564 

ปฐมภูมิ 

11.โครงการ พัฒนาศักยภาพยุวอาสาสมัครสาธารณสุขดวยสุขบัญญัติ    
    10 ประการ ป 2564 

ปฐมภูมิ 

12.โครงการ พัฒนาระบบการเขาถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุน - ปฐมภูมิ 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดกํากับเปาประสงค ผลงาน
2563 

กลยุทธ ป 2564 โครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

    3.การดูแลสุขภาพ
ทุกกลุมวัย (ตอ) 

อําเภอมวกเหล็ก  ป 2564  
13.โครงการ ชาวมวกเหล็กรวมใจปองกันอุบัติภัยทางถนน ER 
14.ผูสูงอายุสามารถรับบริการฟนเทียมใกลบาน ทันตกรรม 
15.โครงการ คัดกรองผูสูงอายุเชิงลึก 1 ตําบล 1 อําเภอ ปฐมภูมิ 

16.แผนงานการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

17.แผนงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลมวกเหล็ก ปฐมภูมิ 

18.แผนคัดกรองตาตอกระจกผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบรพ.มวกเหล็ก ปฐมภูมิ 

    4. การพัฒนางาน
ตาม Service plan 

1.โครงการ เพ่ิมการเขาถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป 2564 ปฐมภูมิ 

2.โครงการ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต อบต.มิตรภาพ (หมู 1 2 3 4 5 6 7 8 10) 

ปฐมภูมิ 

3.โครงการ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต เทศบาล(หมู 1 3 9) 

ปฐมภูมิ 

4.โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง ปฐมภูมิ 

5.โครงการ พัฒนาระบบบริการบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติด อําเภอ
มวกเหล็กป 2564 

ปฐมภูมิ 

6.โครงการ ติดตามเฝาระวังผูปวยโรคจิตท่ีเสี่ยงกอความรุนแรง(SM-
IV)ในชุมชนอําเภอมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

7.โครงการ เฝาระวังภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
อําเภอมวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

8.แผนการ เยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง ติดบานติดเตียงและผูพิการ ใน
เขตรับผิดชอบของรพ.มวกเหล็ก 

ปฐมภูมิ 

9.แผนพัฒนา ระบบการดูแลตอเนื่อง COC 
 

ปฐมภูมิ 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดกํากับเปาประสงค ผลงาน
2563 

กลยุทธ ป 2564 โครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

    4. การพัฒนางาน
ตาม Service plan 

(ตอ) 

10.โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผูปวยเบาหวาน (DM) OPD 
11.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองผูปวยชะลอไตเสื่อม CKD OPD 
12.โครงการ พัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรค (TB) OPD 
13.โครงการ พัฒนาระบบริการคลินิก ARV OPD 
14.โครงการ พัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญตอเนื่องเครือขาย
อําเภอมวกเหล็ก 

IPD 

15.โครงการ รูเร็วรอด  ปลอดภัย Stroke  STEMI Sepsis  HI IPD 
16.โครงการทบทวน อุบัติการณเพ่ือความ ปลอดภัย IPD 
17. โครงการ Palliative  care IPD 
18.พัฒนางาน Intermediate bed IPD 
19.ทาฟลูออไรดปองกันฟนผุ ทันตกรรม 
20.แผนใหบริการทันตกรรม และใหทันตสุขศึกษาในเด็กประถมศึกษา  ทันตกรรม 
21.แผนตรวจฟนโรคเรื้อรัง ทันตกรรม 
22.รณรงคการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันในเด็กมัธยม ทันตกรรม 
23.แผนเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย ปฐมภูมิ 
24.แผนการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ ปฐมภูมิ 
25.แผนการปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเดินอาหารและน้ํา ปฐมภูมิ 
26.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคเรื้อรัง PCT 

    5. การพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

1.โครงการ การพัฒนาเครือขายในระบบการแพทยฉุกเฉิน ER 
2.โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ER 
3.โครงการ การสรางเครือขายการแพทยฉุกเฉิน ER 
4.โครงการ การตอบโตสาธารณภัยและการทํางานเปนทีมรวมกับ
เครือขาย 

ER 
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    5. การพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

(ตอ) 

5.โครงการ การแพทยฉุกเฉินเพ่ือประชาชน ER 
6.โครงการ การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับการใชบริการ
การแพทยฉุกเฉิน อําเภอมวกเหล็ก 

ER 

7. ซอมแผน Code Blue ER 
8. ซอมแผนรับมือโรคระบาด  โควิด-19 IC 
9.โครงการ การตอบโตสาธารณภัยสถานการณอุบัติเหตุกลุมชน (Mass 
causaulty) และการทํางานเปนทีมรวมกับเครือขาย 

ER 

10.โครงการ การจัดการเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล ER 
    6. การพัฒนาระบบ

การดูแลกลุมโรค
สําคัญในพ้ืนท่ี 

1.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรค ฉุกเฉิน (Stroke, STEMI ,Sepsis , 
HI ,Multiple trauma) 

PCT 

2.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคท่ีตองดูแลตอเนื่อง (Palliative 
care, Intermediate care) 

PCT 

 เปาประสงคท่ี 3 
ระบบสุขภาพมี

คุณภาพ
ประชาชน
ไววางใจ   

3.ระดับความสําเร็จของ
ระบบสุขภาพท้ัง 3 ระดับ 
ประกอบดวย 

 7. P2P  Safety 1.โครงการพัฒนาระบบ ทบทวนอุบัติการณทางคลินิกระดบัรุนแรง PCT 

3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ 
/DHS 

ระดับ3 2. medication safety PTC 

3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ 
F2/HA 

RS2 3.โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง RM 

3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
/PCC 

ระดับ3 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. IC 

  5.โครงการ 2P Safety ป 2564 คกก.2P 
6.โครงการ พัฒนากลไกเพ่ือคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบ
บริการสุขภาพอยางมีสวนรวม 

HA 
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     7.โครงการ เยี่ยมประเมินเพ่ือรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตอ
อายุข้ัน3 (Re-accreditation Survey :RS3) 

HA 

8.โครงการ สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนา คุณภาพอยาง
ยั่งยืน คปสอ.มวกเหล็ก ป2564 

HA 

9.แผนการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารคุณภาพ หองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ตามมาตรฐานกระทรวง สาธารณสุข 

LAB 

10.แผนการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการการตรวจรังสีการแพทย X-ray 
11.แผนการประเมินคุณภาพบริการดานการแพทยแผนไทย แผนไทย 
12.แผนการประเมินคุณภาพบริการดาน NCD plus CM 
13.แผนการประเมินคุณภาพบริการดาน โภชนาการ โภชนาการ 

       
2.พัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ
ใหเอ้ือตอ
การจัดการ

ระบบบริการ
สุขภาพ 

1.ระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 

พรอมใช 

4. ระดับความสําเร็จของ
การจัดการขอมูล 
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับ4 1.Smart  
Hospital 

1.โครงการพัฒนาระบบ Smart hospital โรงพยาบาลมวกเหล็ก สารสเทศ 
2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคอมพิวเตอรเครือขายโรงพยาบาล ป 
2564 

สารสเทศ 

3.โครงการพัฒนาระบบ Smart office สารสเทศ 

5.ระดับความสําเร็จของ
ระบบคลังขอมูลสุขภาพ
อําเภอ 

ระดับ4 2.พัฒนาระบบ
คลังขอมูลสุขภาพ

อําเภอ 

1.โครงการพัฒนาความสมบูรณของขอมูลสุขภาพ คปสอ.มวกเหล็ก สารสเทศ 

2.โครงการอบรมทบทวนการบันทึกเวชระเบียนและการวินิจฉัยเบื้องตน สารสเทศ 

3.โครงการพัฒนาความรูทักษะดานคอมพิวเตอรโรงพยาบาลมวกเหล็ก สารสเทศ 

4.โครงการเสริมมาตรการการจัดการความปลอดภัยของขอมูล
โรงพยาบาล 

สารสเทศ 

3.พัฒนาระบบ 
Telemedicine 

 

1.โครงการพัฒนาระบบ Telemedicine (Muaklek  TeleHealth) สารสเทศ 
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3.พัฒนา
บุคลากรให
ครอบคลุม

ดาน
สมรรถนะ 
สุขภาพ 
ความ

ปลอดภัย
และความสุข

ในการ
ทํางาน 

1. บุคลากร (เกง) 
มีสมรรถนะท่ี
จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ 
ใฝเรียนรู สราง
นวัตกรรม สราง

ผลงานท่ีดี 

1.ระดับความสําเร็จของ
บุคลากรมีสมรรถนะผาน
เกณฑ 

23.53 1.พัฒนาสมรรถนะ 1. แผนพัฒนาสมรรถนะบคุลากร HRD 
2. แผนพัฒนา อัตรากําลัง HRD 

2.รอยละหนวยงานมีผลงาน 
CQI นวัตกรรม R2R 

รอยละ
100 

2.เสริมสราง
นวัตกรรม 

3.โครงการ พัฒนาทักษะบุคลากรดานงานวิจัย /R2R ป 2564 HRD 

2.บุคลากร (ดี) มี
การคุมครองสิทธิ

ผูปวย มีการ
เคารพในศักดิ์ศรี
ของความเปน
มนุษย ในทุก

ข้ันตอนของการ
ดูแล 

3.ระดับความสําเร็จเรื่อง
การพิทักษสิทธิ์ผูปวย 

ระดับ4 3.smart  service 1.โครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริการสูความเปนเลิศ HRD 

4.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรม 

ระดับ5 4.โรงพยาบาล
คุณธรรม 

3.โครงการ รพ.คุณธรรม และความโปรงใส ป 2564 HRD 

4.โครงการ ธรรมะสรางสุข HRD 

3. บุคลากร (รัก) 
มีความผูกพันตอ

องคกร 

5.รอยละบุคลากรมีความ
ผูกพันตอองคกร 

74.46 5.บุคลากรมี
ความสุข 

โครงการ พัฒนาองคกรคุณภาพ (OD) HRD 

โครงการ ถายทอดประสบการณจากพ่ีสูนอง HRD 

โครงการ สานสัมพันธ ประดูแดง HRD 

4. บุคลากรมี (สุข
ภาวะ)พฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีและมี
สภาวะสุขภาพดี 

6.รอยละบุคลากรมีผลการ
ตรวจสุขภาพอยูในเกณฑ
ปกติ 

24.87 6.บุคลากรมี
สุขภาพดี 

โครงการ พัฒนาตนแบบสุขภาพดี HPH 

โครงการ สรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย ป 2564 HPH 

โครงการ ตรวจสุขภาพประจําป HPH 

โครงการ อาหารปลอดภัย กินผักปลอดสาร โภชนาการ 

โครงการ เกษตรอินทรีย วิถีมวกเหล็กตอเนื่อง ชมรมสวนผัก 
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4.พัฒนา
ระบบการ
บริหาร

จัดการดาน
การเงินการ
คลังและ

ทรัพยากรให
มี

ประสิทธิภาพ 

1. มีการบริหาร
ความเสี่ยงดาน
การเงินการคลัง

อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.ระดับความสําเร็จของการ
สอบทานและประเมินผล

การควบคุมภายใน 

ระดับ3 1.การพัฒนาการ
บริหารจัดการโดย
หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการ ITA  EIA บริหาร 

2.ระดับการวิกฤตทางดาน
การเงิน 

ระดับ2 2.การพัฒนาระบบ
การบริหารการเงิน

การคลัง 

1.โครงการ ขับเคลื่อนคณะกรรมการเฝาระวังสถานการณการเงินการ
คลัง (CFO) 

CFO 

2.โครงการ ตรวจสอบภายในระดับอําเภอ บริหาร 
3.แผนปฏิบัติงานการพัฒนาประสิทธิภาพของงานเรียกเก็บ ประกันฯ 
4.แผนพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ประกันฯ 

2.มีระบบกํากับ
ดูแลการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.ระดับความสําเร็จของ
ความเพียงพอและพรอมใช

อุปกรณเครื่องมือ 

ระดับ3 3.การพัฒนาระบบ
การบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (ระบบ
สาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดลอม ,
เครื่องมือ-ครุภณัฑ) 

1.โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริหาร 
2.แผนพัฒนาความพรอมใชของระบบสาธารณูปโภค ENV 
3. โครงการ 5 ส. ตอเนื่อง ยั่งยืน  
4.โครงการวันสิ่งแวดลอมโลกอนุรักษลําน้ํามวกเหล็ก ENV 

5.แผนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ENV 

6.โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล ENV 

7.โครงการ การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะรี-
ไซเคิล 

ENV 

8.แผนพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย ENV 

9.โครงการบํารุงรักษาทบทวนการใชเครื่องมือแพทยท่ีมีความเสี่ยงสูง INS 
10.แผนจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก INS 
10.แผนจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก INS 

    4.แผนตอบโตสา
ธารณภัย 

 
 

1.โครงการซอมแผนระงับอัคคีภัยและน้ําทวม ENV 
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 ผูนําทุกระดับมี
สมรรถนะดาน
การนํา การ

บริหารจัดการ 
การกํากับดูแล 

การปรับปรุงงาน 
(Managerial 

competency) 

4.ระดับความสําเร็จของทีม
นําดานสมรรถนะการ
บริหารจัดการองคกร 

NA 5.พัฒนาสมรรถนะ
ทีมนํา 

1.โครงการ การพัฒนาสมรรถนะดานการนํา HRD 

2.แผนพัฒนา สมรรถนะทีมนํา  (กับสม) HRD 

3.โครงการ พัฒนาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี HRD 

4.โครงการพัฒนา สมรรถนะดานคอมพิวเตอรสําหรับหัวหนางาน HRD+IM 

 
 


