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   แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2566  จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นแผนปฏิบัติการ ตอบสนองนโยบายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิในการพัฒนาหน่วย
บริการสุขภาพ มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพเฉพาะทาง เสริมสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในอ าเภอ จังหวัด 
อีกท้ังให้ด าเนินการจัดท าแผนการสนับสนุนทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของบริการแต่ละระดับ และส่งเสริมสนับสนุนให้
ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการที่เป็นที่ยอมรับกัน
ในปัจจุบัน    
 
 

                                             คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก้งคร้อ  
                                            ตุลาคม 2565 
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแก้งคร้อ ปี 2566 

 
 

วิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย  
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างยั่งยืน” 

  
 พันธกิจ  

1. จัดระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพการป้องกัน
โรคและการส่งเสริมสุขภาพ 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเครื่องมือ และสารสนเทศให้มีความทันสมัยตอบรับกับ
งานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทุกระดับและทุกภาคส่วน 
 
 

เป้าประสงค์  
 ประชาชน ชุมชนในเขตอ าเภอแก้งคร้อได้รับระบบบริการสุขภาพที่ดี มีมาตรฐานและมีความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ เพ่ือสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

 
 
 

 
 



ห น้ า  | 7 

 

 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแก้งคร้อ ปี 2562 – 2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและกลไก การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบงานที่มีความทันสมัย และ 
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ MIS. 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 
2. ส่งเสริม สนับสนุน กระจายก าลังคนตามภาระงานและตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพบริการสู่ความยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบบริการตาม  Service Plan  
3. พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน 
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคม   

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
2. ส่งเสริมสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัย  
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับและภาคีเครือข่ายมีการด าเนินการส่งเสริม

สุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลแก้งคร้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม ๒๕๖5 
หัวข้อ: ข้อมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาล 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) 
ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ ( ครบ 4 รายการ)  
 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  
 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  
 1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) 
หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน ( 
ครบ 5 รายการ)  
 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานตามหน้าที่
และอ านาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่  
นายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ  
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  

 



 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ)  
16 .รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
17. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง  
 18.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 
  
 

 
  
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล           ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

(นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  20  ธันวาคม  ๒๕๖5       

                                                   
  (นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์) 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
  
  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายนาว ี ตอพล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 


