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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 

วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม  เช่ียวชาญชั้นน า ระดับประเทศ 

พันธกิจ 

  จัดบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ (ปูองกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ) แบบ
องค์รวม (กาย จิต อารมณ์ สังคม) ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิข้ันสูง เน้น Excellent 4 สาขา ได้แก่ 
สาขาอุบัติเหตุ สาขาหัวใจ สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใน
เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 
     

ค่านิยม 

 

อัตลักษณ์ คนยมราช 
“รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์” 

 
จุดเน้น/เข็มมุ่ง ปี 2564 

1. สร้างขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจ ความภาคภูมใจในการการท างาน และความผูกพันองค์กร 
2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตาม 2P Safety Goals ตามแบบ New Normal ในสถานการณ์ 

COVID-19 
3. เพ่ิมความม่ันคงทางการเงิน เพ่ิมรายรับ ลดรายจ่าย 

 

เกง่ 

ด ี

มสีขุ 
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โรคที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนาเพื่อลดการวินิจฉัยผิดพลาด คลาดเคลื่อน ในปี 2564 
1. Intracranial Hemorrhage 
2. Sepsis 
3. STEMI 
4. Birth Asphyxia 
5. Dengue Hemorrhagic Fever (ในผู้ใหญ่) 
6. Deep Neck Infection 
7. Multiple Trauma 

 

สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competency) 
1. มีความสามารถให้บริการตติยภูมิระดับสูงทุกสาขา โดยเฉพาะในสาขาหัวใจ ทารกแรกเกิด      

การบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน มะเร็ง Stroke Sepsis ผ่าตัดส่องกล้อง และทันตกรรม 
2. มีความสามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวที่เชื่อมโยง 

บริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิอย่างเป็นรูปธรรม 
3. มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนในการร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางการ

แพทย์เป็นเลิศ  
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 
1. เป็น รพศ.ที่มีแพทย์ Specialist ครบทุกสาขาและบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่  
2. มีอาคารศูนย์โรคหัวใจ อาคารบริการ และสถานที่ เพียงพอพร้อมให้บริการผู้ปุวย  
3. มีเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการดูแลรักษาผู้ปุวยที่ทันสมัย 
4. มี IT System ที่ดี และเป็นระบบเดียวกันทั้งจังหวัด 
5. การเมืองระดับประเทศและท้องถิ่น มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล และภาคเอกชน 

ผู้น าชุมชน ประชาชน ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
6. เป็นสถาบันสมทบในการผลิตแพทย์ และ มี MOU กับ ศิริราช /รพ.เอกชน /ศูนย์มะเร็งลพบุรี 

 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) 
Business Model 
Challenge 

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์หัวใจให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจมาใช้บริการ  
2. การพัฒนาเป็น High Performance Organization ภายใต้ทรัพยากรจ ากัด  
และปัญหาความม่ันคงทางการเงิน 

Operational 
Challenge 

3. การปรับปรุง Infra-Structure ให้รองรับการขยายบริการในอนาคตและรองรับ
สถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะระบบบ าบัด, Central  Supply, ไฟฟูา, ระบบ 
ซ่อมบ ารุง, ระบบLogistics และระบบระบายอากาศและการปรับปรุงอาคาร สถานที่  
4. การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ปลอดภัยไร้รอยต่อและ การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในบุคลากร (2P Safety) ตามแบบ New Normal 

Human & Workforce 
Challenge 

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างขวัญก าลังใจและธ ารงรักษา High Performance 
Worker ในภาวะขาดแคลนก าลังคน (พยาบาล แพทย์เฉพาะทางบางสาขา)  

Social Challenge 6. การปรับตัวเพ่ือรองรับ Ageing Society  
7. การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation/Big Data 
8. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตามสถานการณ์ COVID-19 
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โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) 
1.การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับบริการศูนย์โรคหัวใจ 

และขยายบริการสู่ความเป็นเลิศ 
2.การพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพที่ปลอดภัยไร้รอยต่อสุพรรณบุรี (Suphanburi Safety 

and Seamless One Province One Hospital)  
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตกรรมมาทดแทนบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพบริการและบริหารจัดการ

ในสถานการณ์ COVID-19 
4. การเพ่ิมรายรับจากขยายบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและ Wellness Center  

 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ผู้น ามีวิสัยทัศน์ ใช้โครงสร้างบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ สนับสนุนระบบคุณภาพ 
นโยบาย 2P Safety , รพ.คุณธรรม, GREEN&CLEAN Hospital  

S2 มีแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กรผ่าน Value Chain ชัดเจน   
และมีแผนพัฒนา Excellence Center ชัดเจน  

S3 มีบุคลากรที่มขีีดความสามารถสูง  มีแพทย์ Specialist ครบทุกสาขา 
S4 เป็นสถาบันสมทบในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
S5 มีเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี IT System เชื่อมโยงทั้ง รพ. ระบบ 

HOSxP/Smart Hospital /Less Paper OPD /LIS ที่เชื่อม HIS / PACs / INVS 
S6 ระบบบริการปฐมภูมิ และ Long Term Care มีความโดดเด่น 
S7 คนยมราชรักองค์กร และมีจิตวิญญาณท่ีดี 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 ระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการสื่อสารและประสานงาน  
W2 ปัญหาความม่ันคงทางการเงิน ต้องบริหารแบบพ่ึงพาตนเองร่วมด้วย  
W3 ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ ทั้งระบบบริหารและบริการ  โดยเฉพาะ Referral System 

/Care Process ระบบงานส าคัญ และระบบสนับสนุนบริการ ระบบบริหาร   ความเสี่ยงความ
ปลอดภัย 

W4 ความพอเพียงบุคลากร และขาดความต่อเนื่องในการสร้างทีมน า ขาดแรงจูงใจและขวัญก าลังใจใน
การสร้างผลงานที่ดี  

W5 Infra Structure ไม่ปลอดภัย ไม่สามารถรองรับการขยายบริการในอนาคต และรองรับสถานการณ์ 
COVID-19  

 

โอกาส (Opportunities) 

O1 ภาคการเมือง ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน และท้องถิ่นมีความเชื่อม่ัน ศรัทธา และสนับสนุนการ
พัฒนาโรงพยาบาล 

O2 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในและนอกพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นแหล่งสนับสนุน
ทางวิชาการ 
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O3 นโยบาย Digital Transformation/Smart Hospital และมี  IT System ระบบเดียวกันทั้งจังหวัด 
มี Big Data มีฐานข้อมูลกลางทางการแพทย์ ได้แก่ THIP/HDC มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

O4 นโยบาย สธ./เขต. พัฒนา รพศ.เป็น Excellence Center ด้าน NB Center ระดับ 1, Cardiac 
Center ระดับ 2 ,Trauma Center ระดับ 2 และ Cancer Center เป็น Training Center  มี
กฎหมายรองรับการจัดตั้ง Special Medical Clinic และ PPP 

O5 สธ/เขต/ สสจ. มีนโยบายพัฒนา Service & PP Excellence  ก าหนด Service Designs ชัดเจน มี
เครือข่าย รพท/รพช./PCC/รพ.สต.รองรับผู้ปุวยครอบคลุมทุกพ้ืนที 

O6 มีกฎหมาย สิ่งแวดล้อม (Environmental Laws) และมีนโยบาย 2P safety 
O7 ในจังหวัดมีส่วนราชการ มีประชาชนสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม จ านวนมาก 
O8 นโยบาย HRH Transformation และ Happy Moph  
O9 บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการมีขีดความสามารถสูงและมีสุขภาพดี 

 

อุปสรรค (Threats) 

T1 สังคมสูงอายุ ความต้องการด้านสุขภาพสูง (1) ประชาชนมีปัญหาการเจ็บปุวยและเสียชีวิตด้วยกลุ่ม
โรคเรื้อรัง (NCD)และโรคที่ปูองกันได้สูง  

T2 ปัญหาความปลอดภัยด้านข้อมูลและการสื่อสาร / Digital Disruption  
T3 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การโยกย้ายถิ่นประชากร/AEC/ต่างด้าว  
T4 ปัญหาอุทกภัย (อยู่ติดแม่น้ าท่าจีน) ถนนหน้า รพ.แคบ เข้าถึงยาก  
T5 ปัญหาภัยสุขภาพ มี Super Highway ตัดผ่าน เกิดอุบัติเหตุจราจรสูง ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม 

มีการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19  
T6 ปัญหา/ข้อจ ากัดจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่  

Reimbursement ของกรมบัญชีกลาง/ สปสช. 
 

 

3

3.5

4

4.5

5

โอกาส 

จดุแข็ง 

อปุสรรค 

จดุออ่น 
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TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1.ผู้น ามีวิสัยทัศน์ ใช้โครงสร้างบริหารแบบ
มีส่วนร่วม กระจายอ านาจ สนับสนุนระบบ
คุณภาพ มีนโยบาย 2P Safety, รพ.
คุณธรรม, GREEN&CLEAN Hospital  

W1.ระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการสื่อสารและประสานงาน  

S2. มแีผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร
ผ่าน Value Chain ชัดเจน  และมี
แผนพัฒนา Excellence Center ชัดเจน 

W2.ปัญหาความมั่นคงทางการเงิน ต้องบริหารแบบ
พึ่งพาตนเองร่วมด้วย  

S3. มีบุคลากรทีม่ีขีดความสามารถสงู  มี
แพทย์ Specialist ครบทุกสาขา  

W3. ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ ทั้งระบบ
บริหารและบริการ  โดยเฉพาะ Referral System 
/Care Process ระบบงานส าคัญ และระบบสนับสนุน
บริการ ระบบ Logistics ระบบบริหารความเส่ียง 
ความปลอดภยั  

S4 เป็นสถาบันสมทบในการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย ์

W4.ความพอเพียงบุคลากร ขาดความต่อเนื่องใน
การสร้างทมีน า ขาดแรงจงูใจและขวญัก าลังใจใน
การสร้างผลงานที่ด ี 

S5. มีเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ม ีIT System เชื่อมโยง
ทั้ง รพ. ระบบ HOSxP /Smart Hospital  
/Less Paper OPD  /LIS ที่เชื่อม HIS  / 
PACs  / INVS 

W5. Infra Structure ไม่ปลอดภัยและไม่สามารถ
รองรับการขยายบริการในอนาคต และรองรับ
สถานการณ์ COVID-19 

S6. ระบบบริการปฐมภูมิ และ Long Term 
Care มีความโดดเด่น 

 

โอกาส (O) S1O6  พัฒนาระบบริการสุขภาพที่
ปลอดภัยตาม 2P Safety Goals (SIMPLE) 
S2O4 พัฒนา Excellence Service (หัวใจ 
ทารก อุบัติเหตุ มะเร็ง 
 
S3O2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)  
 
S3O4 เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการ (SMC) 
 
S3O5 พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ 
(Service Plan) และระบบส่งต่อ (Referral 
System) โรคเสี่ยงสูงทีม่ีประสิทธิภาพ  
**One Province One Hospital 
 
S3O7 Wellness Center   
*ตรวจสุขภาพเชิงรุกทุกสิทธิ ์ 
 

S4O2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรยีน
การสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

S5O3 เพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี 
สารสนเทศด้านสุขภาพ (Technology & 
Medical  Information System) เพื่อใช้
ในการจัดบริการ รองรับสถานการณ์ 

W1O1 พัฒนาระบบการสื่อสาร ประสานงาน    ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร(Communication 
System) 
*Sport ปูาย Cut out  โฆษณา 
W1O3 น า IT มาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การก ากับกิจการที่ดี 
*ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง  ระบบบัญช ี การเงินการคลัง 
ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  ธรรมาภิบาล 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
W2O1 ส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน ภาคี
เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและ รพ. 
 *การรับบริจาค การมีส่วนรว่ม ประชาสัมพันธ ์
W2O5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการโดยใช้
ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม 
*ต้นทุนทางการแพทย/์ยา/Lab/ลดวันนอน  
ส่งเสริม Palliative Care  
W3O4 พัฒนาระบบ Logistics ให้สนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์ COVID-19 
W4O8 สร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ความ
ภาคภูมิใจในการท างาน และความผูกพันองค์กร 
*Succession Plan, Talent Management, 
Performance Management System, 
สุขภาพบุคลากร, ค่าตอบแทน, สวัสดิการ บ้านพกั  
ที่จอดรถ 

O1.ภาคการเมือง ภาคประชาชน ผู้น า
ชุมชน และท้องถิ่นมีความเชื่อมั่น ศรัทธา 
และสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล 
O2.มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้ง
ในและนอกพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการ 
O3.นโยบาย Digital 
Transformation/Smart Hospital และ     
ม ี IT System ระบบเดียวกันทั้งจังหวัด 
ม ีBig Data มฐีานข้อมูลกลางทางการแพทย์ 
ได้แก่ THIP/HDC มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
O4.นโยบาย สธ./เขต. พัฒนา รพศ.เป็น 
Excellence Center ด้าน NB Center 
ระดับ 1, Cardiac Center ระดับ 2 
,Trauma Center ระดับ 2 และ Cancer 
Center เป็น Training Center  มีกฎหมาย
รองรับการจัดต้ัง Special Medical 
Clinic และ PPP 
O5.สธ/เขต/ สสจ. มีนโยบายพัฒนา 
Service & PP Excellence  ก าหนด 
Service Designs ชัดเจน มีเครือข่าย 
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รพท/รพช./PCC/รพ.สต.รองรับผู้ป่วย
ครอบคลุมทุกพ้ืนที 

COVID-19 
S6O5 สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
 
S7O9 ศิษย์เก่ายมราชจิตอาสาพัฒนา
โรงพยาบาล 

 
W5O6 พัฒนา Master Plan และ Infra-
Structure รองรับสถานการณ์ COVID-19 
*ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ Main hole, Central 
Supply, Logistics, ซ่อมบ ารุง, ระบบส ารองทาง
การแพทย ์(น้ า ไฟฟูา กา๊ซ)  

O6.มีกฎหมาย สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Laws) และมีนโยบาย 
2P safety 
O7.ในจังหวัดมีส่วนราชการ มีประชาชน
สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม จ านวนมาก  
O8 นโยบาย HRH Transformation 
และ Happy Moph 
อุปสรรค (Threats) S1T5 พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้าน

การแพทยแ์ละสาธารณสุข ในสถานการณ์ 
COVID-19 

  
 
 
 

 
T1.สังคมสูงอายุ ความต้องการด้าน
สุขภาพสูง (1) ประชาชนมีปัญหาการ
เจ็บป่วยและเสียชวีิตด้วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 
(NCD)และโรคที่ป้องกันได้  
T2.ปัญหาความปลอดภยัด้านขอ้มูลและการ
สือ่สาร / Digital Disruption (0.8)  
T3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การโยกย้ายถิน่
ประชากร/AEC/ต่างด้าว (0.8) 
T4.ปัญหาอุทกภยั (อยู่ติดแม่น้ าทา่จีน) 
อัคคีภัย (ถนนหน้า รพ.แคบ เข้าถึงยาก)และ  
ปัญหาภยัสุขภาพ มี Super Highway ตัด
ผ่าน เกิดอุบัติเหตุจราจรสูง ปัญหามลพษิใน
สิง่แวดล้อม มีการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 
COVID-19 (0.9) 

T5.ปัญหา/ข้อจ ากัดจากกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ได้แก่  Reimbursement ของ
กรมบัญชีกลาง/ สปสช. 
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) 
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมเชี่ยวชาญชั้นน า ระดับประเทศ 

ปร
ะเด็

น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 Service & PP 

Excellence 
 

Internal Process 
บริการมีคุณภาพ  

ได้มาตรฐาน 

People Excellence Governance Excellence 

พัน
ธก

ิจ ให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมที่มีคุณภาพ คุณธรรม ปลอดภัยไร้รอยตอ่ได้มาตรฐานสากลที่ประชาชนเชือ่มัน่ ศรทัธาและไว้วางใจ สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนเขม้เข็ง จัดการเรียนการสอนเพือ่ร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ท าการ
วิจัย นวตกรรม ชี้น าสังคมในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

คว
าม

ยั่ง
ยืน

/ป
ระ

สิท
ธิผ

ล 
(Fi

na
nc

ial
) 

การเสียชีวิต  
ความพิการและ
ภาวะแทรกซ้อนลดลง 
 
 

ประชาชนสขุภาพด ีชุมชนเข้มแข็ง 
และสนับสนุนการพฒันาระบบ
สุขภาพ 
 

บุคลากรมีความสุข ภูมิใจผกูพัน
และสร้างผลงานที่ด ี 
 
รพ.มีภาพลกัษณ์ทีด่ี ได้รับความ
เชื่อมัน่ ศรัทธาเพิ่มขึ้น 

มีเสถียรภาพทางการเงินที่ด ี
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

ประสิทธภิาพการรกัษา
เพิ่มขึน้ 
CMI เพิ่มขึน้ 
LOS ลดลง 

W2O1 ส่งเสรมิความร่วมมือภาค
ประชาชน ภาคีเครอืข่ายและ
ท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
-สนับสนุนการพัฒนา รพ. 
-การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรค 
-ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 

 
 
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
 
S7O9 ศิษย์เก่ายมราชจิตอาสา
ร่วมพัฒนาโรงพยาบาล 

S3O7 Wellness Center  
-ตรวจสุขภาพ ทุกสทิธิ ์ 
-ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
-ตรวจสุขภาพเชิงรกุ 
 
 
S3O4 เปิดบริการคลินกิพิเศษ 
นอกเวลาราชการ (SMC) 

คุณ
ภา

พก
าร

ให้
บร

กิา
ร  

(Se
rv

e 
th

e 
Cu

sto
m

er
) 

S3O5 พัฒนา Service 
Designs เครอืข่ายบรกิาร
สุขภาพ (Service Plan) 
และระบบส่งต่อ 
(Referral System) โรค
เสี่ยงสูงที่มีประสิทธิภาพ 

 
S6O5 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ
และการสรา้งเสรมิสุขภาพชุมชน
เข้มแข็ง  

W4O3  พัฒนาพฤตกิรรมบรกิาร
ที่ดี   
 
S4O2 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 
 

 
 
 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 
(In

te
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al 
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es

s) 

S2O4 พัฒนา 
Excellence Service 
ด้านวินจิฉัยและรกัษา 
(หัวใจ ทารก อุบัติเหตุ 
มะเรง็ ทันตกรรม) 
 
 

W1O1 พัฒนาระบบการสื่อสาร 
ประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร(Communication 
System) รองรับสถานการณ์ 
COVID-19 
  
W3O4 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อ
สนับสนุนการจัดบรกิารรองรับ
สถานการณ ์COVID-19 
 

S3O2 พัฒนาองคก์รแห่งการ
เรียนรู ้(Learning Organization) 
สนับสนุนการสร้างผลงาน วจิัย 
R2R และนวัตกรรม   
 
 
 

W2O3เพิ่มประสิทธิภาพบริการโดย
ใชท้รัพยากรทางการแพทย์อย่าง
เหมาะสม 
 -ลดต้นทุนทางการแพทย์       
 ยา Lab ลดวันนอน ส่งเสริมPalliative 
Care 
 
 

S1T5 พฒันาระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ในสถานการณ์ COVID-19 
 

S1O6  ขับเคลื่อนระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย ตาม 2P Safety Goals (SIMPLE)  
แบบ New Normal รองรับสถานการณ์ COVID-19 

กา
รพ

ัฒน
าอ

งค
ก์ร

 
(Le

ar
nin

g &
 G

ro
wt

h)
 

W3O6 พัฒนา Master 
Plan และ Infra-
Structure รองรับ
สถานการณ ์COVID-19  
(ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และ Main 
hole, Central Supply, ซ่อม
บ้ารุง,  ระบบส้ารองทาง
การแพทย์/เครื่องมือแพทย์ 
และ GREEN & CLEAN 
Hospital) ระบบระบายอากาศ 

S5O3 เพิ่มประสทิธิภาพ 
เทคโนโลยี สารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Technology & Medical  
Information System) เพื่อใช้ใน
การจดับรกิาร รองรับสถานการณ์ 
COVID-19 

W4O8 สร้างขวัญก าลังใจ 
แรงจูงใจ ความภาคภูมิใจในการ
ท างาน และความผูกพันองค์กร  
- Succession Plan 
- Talent Management 
- Performance Management 
System 
- สุขภาพบุคลากร  สวัสดิการ 
ค่าตอบแทน บ้านพัก ท่ีจอดรถ 

W1O3 พัฒนาระบบบริหารจดัการ
องค์กรและการก ากับกจิการที่ดี  
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- ระบบบัญชี  
- การเงินการคลัง 
- ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 
- ธรรมาภิบาล 
- ติดตามผลการด้าเนินงาน 
 

Infra-Structure IT/IM/MIS/KM ระบบบรหิารทรพัยากรบคุล ระบบบรหิารจดัการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  

1. จัดบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิชั้นสูงและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับตติยภูมสิู่ปฐมภูมิ
แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้รอยต่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ  โดยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
เข้มแข็ง (Service & PP Excellence) 
2. พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพให้เกิดคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล (Internal Process) 
3. การบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอ มีคุณธรรม มีความสุข และสมรรถนะสูง   (People 
Excellence) 
4. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมั่นคง ยั่งยืน   
(Governance Excellence) 
 

เป้าประสงค์ (Strategic Purpose) 

1. มีศักยภาพทางการแพทย์ระดับเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรค มีเครือข่ายบริการสุขภาพที่ปลอดภัยไร้
รอยต่อในทุกระดับบริการ สามารถลดปุวย ลดตาย ลดพิการ ลดภาวะแทรกซ้อน ลดวันนอน และส่งต่อออก
นอกเขตสุขภาพได้ ภายในปี 2565  

2. มีผังหลัก (Master Plan) โครงสร้างพื้นฐาน (Infra Structure)และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อ
การจัดบริการและการเยียวยา ในสถานการณ์ COVID-19  ภายในปี 2565 

3.เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจได้ ในสถานการณ์ 
COVID-19 ภายในปี 2565 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในสถานการณ์  
COVID-19 ภายในปี 2565 

5. มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ มีก าลังคนเพียงพอ มีสมรรถนะสูง         
มีคุณธรรม มีความสุขและสร้างผลงานที่ดี ภายใน 5 ปี  

6. เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

7. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลัก       
ธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีพ่ึงตนเองได้ ภายใน 5 ปี  

8. มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนความเชื่อมั่นศรัทธาและสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล    
ภายใน 5 ป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

8 เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

19 กลยุทธ์  
(Strategy) 

1.จัดบริการทางการแพทย์ในระดบัตติยภมูิ
ช้ันสูง และพฒันาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
ตติยภมูิสู่ปฐมภูมิแบบองค์รวมที่มคีุณภาพ 
ปลอดภัยไรร้อยต่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับประเทศ โดยมรีะบบโครงสรา้งพื้นฐานท่ี
เข้มแข็ง (Service & PP Excellence) 
 

1. มีศักยภาพทางการแพทย์ระดับเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรค มีเครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัยไรร้อยต่อในทุกระดับบริการ สามารถลดปุวย ลดตาย ลด
พิการ ลดภาวะแทรกซ้อน ลดวันนอน และส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพได้        
ภายในปี 2565 

(1)S2O4 พัฒนา Excellence Service ด้านวินิจฉัยและรักษา(หัวใจ ทารก 
อุบัติเหตุ มะเร็ง)  
 
(2)S3O5 พัฒนา Service Designs เครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Plan) 
และระบบส่งต่อ (Referral System) โรคเสีย่งสูงท่ีมีประสิทธิภาพ  
(3)S6O5 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและการสรา้งเสริมสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง  

   
  
 

2. มีผังหลัก (Master Plan) โครงสร้างพื้นฐาน (Infra Structure)และ
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยัเอื้อต่อการจัดบริการและการเยียวยา ภายในปี 2562 

(4)W3O6 พัฒนา Master Plan และ Infra-Structure  (ระบบบ าบัดน้ าเสยี 
และ Main hole, Central Supply, ซ่อมบ ารุง, ระบบส ารองทางการแพทย์/
เครื่องมือแพทย ์ระบบระบายอากาศ รองรับสถานการณ์ COVID-19 
และGREEN & CLEAN Hospital)  

 2.พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพให้เกิด
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
(Internal Process) 
 

3.เป็นองค์กรที่มีคณุภาพ ปลอดภยัได้มาตรฐานท่ีประชาชนเช่ือมั่น ศรัทธาและ
ไว้วางใจได ้ภายในปี 2565 

(5)S1O6  ขับเคลื่อนระบบคณุภาพ การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย  
ตาม 2P Safety Goals (SIMPLE) แบบ New Normal รองรับสถานการณ์ 
COVID-19 

(6) S1T5 พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
ในสถานการณ์ COVID-19 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

8 เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

19 กลยุทธ์  
(Strategy) 

 (7)W1O1 พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร(Communication System) รองรับสถานการณ์ COVID-19 
 
(8)W3O4 พัฒนาระบบ Logistics สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ รองรับ
สถานการณ์ COVID-19 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ภายในปี 2565 

(9)S5O3 เพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี สารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Technology& Medical  Information System) เพื่อใช้ในการจัดบริการ 
รองรับสถานการณ์ COVID-19 

 3.การบริหารจดัการและพัฒนาก าลังคนให้
เพียงพอ มีคุณธรรม  
มีความสุข และสมรรถนะสูง   
(People Excellence) 
 

5. มีระบบบริหารจดัการและพัฒนาก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ มีก าลังคน
เพียงพอ มีสมรรถนะสูง มีคณุธรรม มีความสุขและสร้างผลงานท่ีดี 
ภายใน 5 ป ี

(10)W4O8 สร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ความภาคภมูิใจในการท างาน และ
ความผูกพัน ในสถานการณ์ COVID-19 
 
(11)W4O3  พัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดี   

6.เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและองค์กรแหง่การเรียนรู้
อย่างยั่งยืน ภายใน 5 ปี 

(12)S4O2 พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
(13)S3O2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สนับสนุน
การสร้างผลงาน วิจัย R2R และนวัตกรรม 

4.การบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาลใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด และ
มั่นคง ยั่งยืน    
(Governance Excellence) 

7.เป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  และมเีสถียรภาพทาง
การเงินท่ีดีพึ่งตนเองได ้ภายใน 5 ปี 

(14)W1O3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและการก ากับกิจการที่ดี  
 
(15)W2O3เพิ่มประสิทธิภาพบรกิารโดยใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่าง
เหมาะสม  
 
(16)S3O7 Wellness Center (ตรวจสุขภาพ ทุกสิทธิ์ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตรวจสุขภาพเชิงรุก) 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

8 เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

19 กลยุทธ์  
(Strategy) 

 
(17)S3O4 เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC) 

8.มีระบบลูกค้าสมัพันธ์ที่ดี ประชาชนความเชื่อมั่นศรัทธาและสนับสนุนการ
พัฒนาโรงพยาบาล ภายใน 5 ปี 

(18)W2O1 ส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
-(สนับสนุนการพัฒนา รพ. 
-การมีส่วนร่วมในการสร้างเสรมิสขุภาพป้องกันควบคุมโรค 
-ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร) 
(19)S7O9 ศิษย์เก่า“ยมราช”   จิตอาสาร่วมใจพัฒนาโรงพยาบาล 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ /8 เป้าประสงค์ /18 กลยุทธ์ /37 ตัวช้ีวัด /21 แผนงานหลัก  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

1.Service &PP 
Excellence 
การจัดบริการทาง
การแพทย์ใน
ระดับตติยภูมิ
ช้ันสูง และพัฒนา
เครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับตติย
ภูม ิ
สู่ปฐมภมู ิ
แบบองค์รวม 
ที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัยไร้
รอยต่อมุ่งสู ่
ความเป็นเลิศ 
ระดับประเทศ 
โดยมรีะบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เข้มแข็ง 

1. มีศักยภาพทางการแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญใน  ทุกสาขา
โรค    มีเครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัยไรร้อยต่อ
ในทุกระดับบริการ สามารถ 
ลดปุวย ลดตาย ลดพิการ 
ลดภาวะแทรกซ้อน ลดวัน
นอน และส่งต่อออกนอก
เขตสุขภาพได ้ 
ภายในปี 2565 

(1) S2O4 พัฒนา 
Excellence Service 
ด้านวินิจฉัยและรักษา 
(หัวใจ ทารก อุบัติเหตุ 
มะเร็ง)  
 

เพิ่มขีดความ 
สามารถในการเป็น  
รพ.แม่ข่ายรับส่งต่อทั้ง
ด้านวินิจฉัยและรักษา 
สู่ระดับเช่ียวชาญชั้นสูง 

1. แผนงานเพ่ิมศักยภาพ ด้านวินิจฉัยรักษาและส่งต่อ  
Excellence Center 4 สาขา 

กลุ่มภารกจิด้านตติยภูมิ 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 
PCT ทุกทีม  
กง.ทันตกรรม 
กง.รังสีวิทยา 
กง.พยาธิวิทยากายวิภาค 
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 

1.1 แผนพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญทางการแพทย์ สาขาหัวใจ
และหลอดเลือด  
1.1.1 เปิดบริการ 
สวนหัวใจ 
1.1.2 เปิดบริการ 
ผ่าตัดหัวใจ 

PCT อายุรกรรม 
และ PCT ศัลยกรรม 
คทง. SP สาขาโรคหัวใจ 

1.2 แผนพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาทารก
แรกเกิด 

PCT กุมารเวชกรรม 
 

1.3 แผนพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญทางการแพทย์ สาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

PCT ศัลยกรรม  
กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

1.4 แผนพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขามะเร็ง PCT ศัลยกรรม และ  
PCT ที่เกี่ยวข้องทุก PCT 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

  (2) S3O5 พัฒนา 
Service Designs 
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) และระบบส่งต่อ 
(Referral System) 
โรคเสี่ยงสูง  
ที่มปีระสิทธิภาพ  
 

เพิ่มศักยภาพเครือข่าย
บริการสุขภาพและ
ระบบส่งต่อโรคเสี่ยงสูง 

2. แผนงานพัฒนา Service Designs เครือข่าย
บริการสขุภาพและระบบส่งต่อโรคเสี่ยงสูง (Service 
Plan & Referral System)   
*STEMI /Stroke /Trauma /มะเร็ง/ Sepsis /High 
Risk Pregnancy/NB และกลุ่มโรคส้าคัญของแตล่ะ 
PCT 
 

กลุ่มภารกจิด้านตติยภูมิ 
กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
กลุ่มภารกจิการพยาบาล PCT ทุก
ทีม 
องค์กรแพทย์ 

  กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
กง.เวชกรรมฟื้นฟู 
กง.โภชนศาสตร ์
กง.พยาธิวิทยากายวิภาค 
กง.พยาธิวิทยาคลินิก 
กง.เวชกรรมสังคม 

2.1 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) 

คทง.สาขาStroke 

- Ischemic Stroke  PCT อายุรกรรม 

- Hemorrhagic Stroke PCT ศัลยกรรม 
2.2 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา NCD 
- (DM/HT/COPD) 

PCT อายุรกรรม 
คทง.สาขาNCD 

2.3 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต PCT อายุรกรรม 
คทง.สาขาไต 

2.4 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Sepsis  PCT อายุรกรรม 
คทง.สาขาSepsis 

2.5 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม 
- GI Tract /- Respiratory Tract 

PCT อายุรกรรม 
คทง.สาขาอายุรกรรม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

2.6 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาแม่และเด็ก /
สูต-ินรีเวชกรรม 

PCT สูติกรรม- 
นรีเวชกรรม 
PCT กุมารเวชกรรม 
คทง.สาขาแม่และเด็ก 

    2.7 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากุมารเวช
กรรม 

PCT กุมารเวชกรรม 
คทง.สาขากุมารเวชกรรม 

2.8 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรม 
  - ODS/MIS    

PCT ศัลยกรรม 
คทง. ODS/MIS 

2.9 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปดิิกส ์ PCT ออร์โธปิดิกส ์
คทง.สาขาออร์โธปิดิกส ์

2.10 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ โสต 
ศอ นาสิก 

PCT จักษุ โสต ศอ นาสิก 
คทง.สาขาจักษุ 

2.11 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่อง
ปาก 

กง.ทันตกรรม 
คทง.สาขาสุขภาพช่องปาก 

2.12 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช 
(M: Mental Health Safety) 

กง.จิตเวช 
คทง.สาขาสุขภาพจติและจิตเวช 

2.13 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด กง.จิตเวช 
2.14 แผนพัฒนาระบบ บริการสขุภาพ สาขา 
Intermediate Care/ฟื้นฟู 

กง.เวชกรรมฟื้นฟู 
คทง.สาขายาเสพติด 

2.15 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพสาขา Palliative 
Care 

กง.อายุรกรรม 
คกก. Palliative Care 

2.16 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 
RDU/AMR/ระบบยา   
(M: Medication Safety) 

PTC/คกก. RDU 
องค์กรแพทย์ 
Lab/PCT/ปฐมภูม ิ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

    2.17 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

กล่มภารกิจด้านปฐมภมู ิ
กง.การแพทย์แผนไทยฯ 
คทง.สาขาแพทย์แผนไทย 

2.18 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับ
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 

PCT ศัลยกรรม 
คทง.สาขาการรบับริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

2.19 แผนพัฒนาศักยภาพด้านการวินิจฉัย  รังสีวิทยา  
พยาธิวิทยา และพยาธิกายวภิาค 

กง.รังสีวิทยา 
กง.เทคนิคการแพทย์ฯ 
กง.พยาธิวิทยากายวิภาค 

2.20 แผนพัฒนาระบบบริการด่านหน้าและระบบส่งต่อ 
(Referral System)  

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
(รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์) 
คกก.พัฒนาระบบส่งต่อ 

(3) S6O5 พัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
และการสรา้งเสริม
สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
 

1.เพิ่มการเข้าถึง
บริการแบบองค์รวม  
 
 

3. แผนงานพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
3.1 แผนการจดัตั้ง PCC 
3.2 แผนการพัฒนาคณุภาพเครือข่าย รพ.สต. 

กลุ่มภารกจิด้านปฐมภมู ิ
ทีมน าด้านชุมชน และ 
คกก.คปสอ.เมือง/ 
คกก.พัฒนาปฐมภูม/ิ 
กง.เวชกรรมสังคม/ 
กง.รักษาพยาบาลชุมชน/กง.อาชีว
เวชกรรม/ 
กง.สุขศึกษา/ 
กง.การแพทย์แผนไทยฯ/กง.เวช
กรรมฟื้นฟู/ 
กง.เภสัชกรรม/ 
กง.ทันตกรรม 

2.สนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพชุมชน
เข้มแข็ง การ ปูองกัน
ควบคุมโรคและฟื้นฟ-ู
สภาพ 

4.แผนงานสร้างเสริมสขุภาพป้องกันโรคในชุมชนและ
สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 
4.1 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

    4.1.1 โครงการพัฒนากลุม่วัยมารดาและทารก PCT สูติกรรม/ 
กง.เวชกรรมสังคม/ 
คทง.สาขาแม่และเด็ก 

4.1.2โครงพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวยั PCT กุมารเวชกรรม/ 
กง.เวชกรรมสังคม/ 
คทง.สาขาเด็กปฐมวัย 

4.1.3 โครงการพัฒนากลุม่วัยเรียนและวัยรุ่น PCT กุมารเวชกรรม/ 
PCT สูติกรรม/ 
กง.เวชกรรมสังคม/ 
กง.ทันตกรรม/กง.จิตเวช/ 
คทง.เด็กวัยเรยีน-วัยรุ่น 

4.1.4 โครงการพัฒนากลุม่วัยท างาน PCT อายุรกรรม/ 
กง.เวชกรรมสังคม/ 
กง.อาชีวเวชกรรม/ 
คทง.กลุ่มวัยท างาน 

4.1.5 โครงการพัฒนากลุม่วัยสูงอาย ุ กง.เวชกรรมสังคม/ 
PCT อายุรกรรม/ 
PCT EENT/ 
PCT ออร์โธปิดิกส/์ 
คทง.กลุ่มวัยท างาน 

4.2 แผนควบคุมปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มภารกจิด้านปฐมภมู ิ
ทีมน าด้านชุมชน/คกก.คปสอ./
EOC /กง.เวชกรรมสังคม 
กง.เภสัชกรรม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

2. มีผังหลัก (Master Plan) 
โครงสร้างพื้นฐาน (Infra 
Structure)สิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอื้อต่อการ
จัดบริการและการเยียวยา 
 

(4) W3O6 พัฒนา 
Master Plan และ 
Infra-Structure
รองรับสถานการณ์ 
COVID-19   

1. ปรับปรุงผังหลัก
และโครงสร้างพื้นฐาน
(Infra-Structure)  ให้
ปลอดภัย รองรับการ
ขยายบริการสุขภาพ
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. แผนงานพัฒนา Master Plan และ Infra-
Structure  
  5.1 แผนพัฒนา Central Supply & Logistics 
  5.2 แผนพัฒนาระบบบ าบดัน้ าเสียและ Main hole 
  5.3 แผนพัฒนาระบบส ารองน้ า ไฟฟูา ก๊าซทาง
การแพทย์ เครื่องมือแพทย ์
  5.4 แผนจดัหาอาคารบริการ (ER/ทดแทนอาคาร 
100 เตียง 
  5.5 แผนพัฒนาอาคาร     ที่พักอาศัย 

คกก.Steering Teamกลุ่ม
ภารกจิอ านวยการ 
กลุ่มภารกจิด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
กลุ่มภารกิจด้านตติยภูม ิ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ 
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

6. แผนงานพัฒนา GREEN&CLEAN Hospital 
(E : Environment & Working Condition) 
 

รองผู้อ านวยการด้านกิจการ
พิเศษ  
คกก. GREEN&CLEAN 
Hospital 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

2. Internal 
Process 
การพัฒนาระบบ
การจัดบริการ
สุขภาพให้เกิด
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล 

3.เป็นองค์กรที่มีคณุภาพ 
ปลอดภัยไดม้าตรฐานที่
ประชาชนเช่ือมั่น ศรัทธา
และไว้วางใจได้  
ภายในปี2565 

(5) S1O6  ขับเคลื่อน
ระบบคณุภาพ การ
บริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย ตาม 
2P Safety Goals 
(SIMPLE) 
รองรับสถานการณ์ 
COVID-19     
 
 
 
 

ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพ และการ
บริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัยตาม  
2P Safety Goals 
(SIMPLE) ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

7. แผนงานพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง
ความปลอดภัย 
7.1 แผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการพัฒนาคณุภาพ 
รพ. 
7.1.1 แผนพัฒนาทีมพี่เลี้ยงคณุภาพและสร้างทีมต้น
กล้าคุณภาพ 
  7.1.2 แผนงานมหกรรมคุณภาพ 
  7.1.3 แผน IS และก ากับติดตามการพัฒนาคณุภาพ 
7.2 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงความปลอดภัย
ใน รพ. ตาม 2P Safety Goals 
 7.2.1 แผนพัฒนาการผ่าตัดปลอดภัย   (S : Safe 
Surgery) 
 7.2.2 แผนปูองกันควบคุมการตดิเช้ือใน รพ. (I : 
Infection Control , Injury) 
7.2.3 แผนพัฒนาการใช้ยาและการให้เลือดที่ปลอดภัย 
(M: Medication & Blood Safety)  
7.2.4 แผนพัฒนากระบวนการดแูลผู้ปุวยท่ีปลอดภยั  
(P : Patient Care Process) 
7.2.5 แผนการดูแลสายและส่งตรวจที่ปลอดภัย 
 (L : Line, Tube,Cath & Lab) 
 
 
 
 

คกก.Steering Team 
กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
กง.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
คกก.พัฒนาคุณภาพ รพ. 
 
 
 
 
 
 
คกก.บริหารความเสี่ยง 
 
PCT ศัลยกรรม/OR/Anesthesia 
คกก.IC 
คกก.PTC/องค์กรแพทย์/องค์กร
พยาบาล/PCT/ธนาคารเลือด 
PCT/MSO/NSO 
 
PCT/MSO/NSO/Lab 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

(6) S1T5  
พัฒนาระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขใน
สถานการณ ์COVID-19 
 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินท่ี
รองรับอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และโรคตดิต่ออันตราย 
ได ้

7.3 แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
(E: Emergency Response) และการใช้รถพยาบาล
ฉุกเฉินท่ีปลอดภยั (L: Lane & Legal Issue) 

คกก.Steering Teamคกก. EOCคป
สอ.เมืองสุพรรณบุร ี
กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
ทุกกลุ่มภารกิจ 
กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/ER/EMS  
PCT ทุกทีม 
คกก. IC 
คกก. ERT 
กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
กง.บริหารทั่วไป 
กง.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
กง.อาชีวเวชกรรม 
กง.เวชกรรมสังคม 
กง.เภสัชกรรม 
กง.พยาธิวิทยาคลินิกฯ 

7.3.1 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินโรคระบาด (โควิด19/ชิ
กุนคนุยา) 
7.3.2 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินอุบัติเหตหุมู ่

7.3.3 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินกรณีการระบาด  
        Covid-19 
7.2.4 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินอัคคีภัย 

7.2.5 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินอุทกภัย 

7.2.5 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินสารเคมรีั่วไหลและแกส๊
ระเบดิ 
7.2.5 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินสารสนเทศขดัข้อง กง.สารสนเทศทางการแพทย์ 

(7) W3O4  
พัฒนา Logistics  
ให้สนับสนุนระบบ
บริการรองรับ
สถานการณ์ COVID-19     

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการLogistics 
ของโรงพยาบาล 

8 แผนงานพัฒนาระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพ 

กลุ่มภารกจิ พรส. 
กลุ่มภารกจิอ านวยการ 
กง.บริหารทั่วไป 
กง.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

(8) W1O1  
พัฒนาระบบการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์  
ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร 
(Communication 
System) 

เพิ่ม 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประสานงานท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร 

9. แผนงานพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร
(Organization Communication System)  
ระบบสื่อสารภายในองค์กร และนอกองค์กร   
*Sport โฆษณา  *ปูาย Cut Out  
*สื่อ Social Media 
(S: Social Media, Communication) 

กลุ่มภารกจิอ านวยการ 
กง.ประชาสัมพันธ์ 
คกก.ประชาสมัพันธ์  
คกก. IM 
 

 4. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ภายในปี 2565 

(9) S5O3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ด้านสุขภาพ 
(Technology  
& Medical  
Information 
System)  
เพื่อใช้ในการจัดบริการ 
 
 
 
 

ลดความแออัดใน รพ. 
และจัดการระบบ
สารสนเทศท่ีดี รองรับ
การจัดบริการและการ
ตัดสินใจ(IT/IM/MIS) 
 

10. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศด้าน
สุขภาพ 
10.1 แผนพัฒนา Smart Hospital  
 
 
 
 

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
(รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 2) 
กง.สารสนเทศทางการแพทย ์
คกก. IM 
คกก.เวชระเบียน 
 

10.2 แผนพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

3. People 
Excellence 
การบริหารจัดการ
และพัฒนา
ก าลังคน ให้
เพียงพอ มี
คุณธรรม มี
ความสุข  และ
สมรรถนะสูง 

5. มีระบบบริหารจดัการ
และพัฒนาก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีก าลังคน
เพียงพอ มีสมรรถนะสูง มี
คุณธรรม มีความสุขและ
สร้างผลงานท่ีดี  
ภายใน 5 ป ี

(10) W4O8 สรา้ง
ขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ 
ความภาคภูมิใจในการ
ท างาน และความ
ผูกพันองค์กร 

เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
จัดการก าลังคนให้
พอเพียง  
มีความสุข 
ความผูกพัน  
มีสมรรถนะสูง และสร้าง
ผลงานท่ีด ี

11. แผนงานบริหารและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
- Succession Plan 
- Talent Management 
- Performance Management System 
- สวัสดิการ บ้านพัก  
ที่จอดรถ 
- ค่าตอบแทน 
- สุขภาพบุคลากร 
(P: Process of Work) 

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
(รองผู้อ านวยการดา้น พรส.) 
คกก. CHRO 
กง.ทรัพยากรบุคคล 
กง.พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กง.อาชีวเวชกรรม 
 
 

12. แผนงานการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
การท างาน 

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
(รองผู้อ านวยการดา้น พรส/รอง
ผู้อ านวยการด้สนจริยธรรม) 
คกก. CHRO 
กง.ทรัพยากรบุคคล 
กง.พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

(11) W4O3  พัฒนา
พฤติกรรมบริการทีด่ี   

สร้างเสริมภาพลักษณ์
ที่ดี เพ่ิมความ 
พึงพอใจ และความ
เชื่อมั่น ศรัทธา 
ต่อ รพ. 

13. แผนงานพัฒนาบริการ    
ที่เป็นมิตร 

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
(รองผู้อ านวยการดา้น พรส./รอง
ผู้อ านวยการด้านจรยิธรรม) 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 
คกก. CHRO 
กง.ทรัพยากรบุคคล 
กง.พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

 6.เป็นสถาบันฝึกอบรมด้าน
สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน
และองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 
ภายใน 5 ป ี

(12) S4O2 พัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

จัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

14. แผนงานพัฒนา Training Center 
 

กลุ่มภารกจิด้านฝึกอบรมบุคลากร
ทางการแพทย์ 
กง.ฝึกอบรมและผลิตบคุลากรฯ 
กง.พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(13) S3O2 พัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
(Learning 
Organization) 
สนับสนุนการสร้าง
ผลงาน วิจัย R2R และ 
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

สร้างผลงานวิจัย/ R2R 
/นวัตกรรม /CQI ที่
น าไปใช้ได้จริงอย่าง
ต่อเนื่อง 

15.แผนงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ (Learning Organization and 
Knowledge Management) 
 

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
(รองผู้อ านวยการดา้น พรส. 
กง.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
คกก.วิจัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

4. Governance 
Excellence 
การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
เพื่อให้องค์กรเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุดและ มั่นคง
ยั่งยืน 

7.เป็นองค์กรที่มสีมรรถนะ
สูง มีระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามหลัก 
ธรรมภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้     และมี
เสถียรภาพทางการเงินท่ีดี
พึ่งตนเองได ้
ภายใน 5 ปี 

(14) W1O3 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
องค์กรและการก ากับ
กิจการที่ด ี 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 
และการก ากับกิจการที่ด ี

16. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ก ากับดูแล
กิจการ 
16.1 แผนพัฒนาระบบจดัซื้อจัดจ้าง 
16.2 แผนพัฒนาระบบบญัชี  
16.3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ
คลัง 
16.4 แผนเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน/ควบคุม
ภายใน 
16.5 แผนพัฒนาระบบธรรมา-   ภิบาล 
16.6 แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

คกก.Steering Team 
กลุ่มภารกจิอ านวยการ 
คกก.CFO 
คกก.รพ.คุณธรรม 

(15) W2O3เพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการ
โดยใช้ทรัพยากรทาง
การแพทย์อย่าง
เหมาะสม  
 

ลดต้นทุนทาง
การแพทย์ 
ที่ไม่จ าเป็น ใช้
ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่าเหมาะสม 

17. แผนงานบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ 
อย่างเหมาะสม 
    17.1 แผนลดต้นทุนทางการแพทย์   
    - ต้นทุนยา  
    - ต้นทุน Lab  
    - วัสดุการแพทย ์
    - ลดวันนอน  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกจิอ านวยการ 
กลุ่มภารกจิด้านตติยภูมิ 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 
กลุ่มภารกจิด้สน พรส. 
-องค์กรแพทย์ 
-กง.เภสัชกรรม 
-กง.พยาธิวิทยาคลินิก 
-กง.พยาธิวิทยากายวิภาค 
-PCT ทุกทีม 
กง.ยุมธศาสตร์และแผนฯ 
กง.พัสด ุ
กง.การเงิน 
กง.การบัญชี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

  (16) S3O7 
Wellness Center 
(ตรวจสุขภาพ ทุกสิทธิ์ 
ตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก) 

ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
เพิ่มรายรับ สร้างความ
มั่นคงทางการเงิน 
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

18. แผนงานจัดต้ัง Wellness Center บริการ
ตรวจสขุภาพเชิงรกุ 

กลุ่มภารกจิด้านปฐมภมู ิ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
 
 

  (17) S3O4 เปิด
บริการคลินิกพิเศษ
เฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ (SMC) 
 

19. แผนงานจัดต้ังคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
(SMC) 

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
(รองผู้อ านวยการดา้น พรส) 
คกก. SMC 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 
กลุ่มภารกจิด้านอ านวยการ 
องค์กรแพทย์ 

  กง.อายุรกรรม 
  กง.ศัลยกรรม  
  กง.สูติ-นรีเวชกรรม 
  กง.กุมารเวชกรรม 
  กง.จักษุ โสต ศอ นาสิก 
  กง.ออรโธปิดิกส ์
กง.เวชกรรมฟื้นฟู 
กง.รังสีวิทยา 
กง.จิตเวช 
กง.การพยาบาลผู้ปุวยนอก 
กง.พยาธิวิยาคลินิก 
กง.เภสัชกรรม 
กง.การเงิน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Issue) 

เป้าประสงค์  
(Strategic Purpose) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

แผนงานเริ่มต้น 
(Initiative) 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม 

8.มีระบบลูกค้าสมัพันธ์ที่ดี 
ประชาชนความเชื่อมั่น
ศรัทธาและสนับสนุนการ
พัฒนาโรงพยาบาล 
ภายใน 5 ป ี

(18) W2O1 ส่งเสริม
ความร่วมมือภาค
ประชาชน ภาคี
เครือข่ายและท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
 
 

ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
เพิ่มรายรับ สร้างความ
มั่นคงทางการเงิน 
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดี การมี
ส่วนร่วมและสนับสนุน
การพัฒนารพ ลดข้อ
ร้องเรียน 

20.แผนงานพัฒนาระบบลูกค้าสมัพันธ์  
   - (สร้างสมัพันธภาพที่ด ี
   - มีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
องค์กร 
   - การเจรจาไกล่เกลี่ย 
   - ศูนย์รับบรจิาค/ระบบการดูแลVIP) 

 

กลุ่มภารกจิด้าน 
อ านวยการ 
กลุ่มภารกจิด้านพยาบาล 
คกก.ลูกค้าสัมพันธ์และรับบริจาค 
คกก.ไกลเ่กลี่ย 
องค์กรแพทย์ 
 

(19) S7O9 ศิษย์เก่า 
“ยมราช” จิตอาสา 
ร่วมใจพัฒนา
โรงพยาบาล 

21. แผนงานศิษย์เก่ายมราช จิตอาสาพัฒนา รพ. 
- จัดกิจกรรมพบศิษย์เก่า ยมราช  
- กิจกรรมจิตอาสาศิษยเ์ก่ายมราชร่วมพัฒนา รพ. 

กลุ่มภารกจิด้าน พรส. 
กลุ่มภารกจิด้านอ านวยการ 
คกก.CHRO 
กง.ทรัพยากรบุคคล 
กง.พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

  

 


