
 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบางปะกง 
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ฉบับที่ A  
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จ านวนหน้าทั้งหมด   7  หน้า 
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โรงพยาบาลบางปะกง 

ระเบียบปฏบิัติ 
(Standard Procedure)   

หมายเลขเอกสาร : SP-SM-01 หน้า : 1/7 

วันที่บังคับใช้ :  3 กรกฎาคม 2560 ฉบับ :  A 

เรื่อง : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง 

 

  

 
1. วัตถุประสงค์ 

คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพ                         
บางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง  และการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่มีมาตรฐาน
และทิศทางเดียวกัน 
 
2. ขอบข่าย 

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  จัดท ากรอบแนวคิดการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์  การก าหนดยุทธศาสตร์  การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การติดตาม  ก ากับผลการด าเนินงา น               
ตามยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง 
 
3. ค านิยามศัพท์ 
 แผนยุทธศาสตร์  หมายถึง  เครื่องมือที่ผู้บริหารและหน่วยงานปฏิบัติใช้ในการด าเนินงานโดยยึดเป้าหมายการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในระยะ  5  ปี  รวมถึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การจัดท ายุทธศาสตร์  หมายถึง  การด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์  โดยใช้กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์                      
มี  4  ข้ันตอน(ข้ันตอนที่  1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  ข้ันตอนที่  2  การก าหนด
ยุทธศาสตร์  ข้ันตอนที่   3   การแปลงนโยบายสู่การปฏิบั ติ  ข้ันตอนที่   4   การ ติดตาม  ก ากับผลการด าเนินงาน                            
ตามยุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง 
 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1  หัวหน้ากลุ่มงาน 

-ลงนาม ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  
  เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง  และจัดท าแผนปฏิบัติการ   

 4.2  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
  -ตรวจสอบ  และลงนามเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  

เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง  และจัดท าแผนปฏิบัติการ   
4.3  หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  -ตรวจสอบ  ลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  
เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง  และจัดท าแผนปฏิบัติการ   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงพยาบาลบางปะกง 
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5. ระเบียบปฏิบัติ 
 ผังข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  แสดงข้ันตอนและมาตรฐาน (ถ้ามี) ในการปฏิบัติงานตามสัญลักษณ์ที่ก าหนด 

มาตรฐานและจุดควบคุม (ใช้กรณีเป็นจุดส าคัญหรือจุดวิกฤต) 
ผังขั้นตอน มาตรฐาน (ถ้ามี) ตัวชี้วัด จุดควบคุม (ถ้ามี) 

1. 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการและ
คณะท างานมาจาก 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 -มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม  ระดมความคิดเห็น ผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง  เพ่ือจัดท า
กรอบแนวทางการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

-มีหนังสือเชิญประชุมและแจ้ง
ก าหนดการประชุมล่วงหน้า
และประสานงานเพ่ือยืนยันการ
เข้าประชุม 
-แผนงานจัดประชุม 

3.  
 
 
 
 

-มีข้อมูลและรายละเอียดที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุข/
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
-สถานะสุขภาพของประชาชน 
-ตรวจสอบความครบถ้วนของ
รายการประเด็นข้อมูล  
ความทันสมัย                    
ความครอบคลุมและ 
ค่าน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข สสจ. 
 
 

  
 
 
 
 
 

ทบทวนและ
แต่งต้ังคกก.และ

คณะท างาน 

ทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์
และปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

ประชุมคณะท างานเพื่อ
จัดท ากรอบแนวทางการ

ด าเนินงาน 

ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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ผังขั้นตอน มาตรฐาน (ถ้ามี) ตัวชี้วัด จุดควบคุม (ถ้ามี) 
5. 
 
 
 
 
 
 

-ประชุม คณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์/
ปรับปรุง ก่อนเสนอผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ 

-ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม 

-มีหนังสือเชิญประชุมและแจ้ง
ก าหนดการประชุมล่วงหน้า
และประสานงานเพ่ือยืนยันการ
เข้าประชุม 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กรณีผู้บริหารเห็นชอบให้
ด าเนินการเผยแพร่ 
แผนยุทธศาสตร์ 
-กรณีผู้บริหารไม่เห็นชอบและ
ให้มีการแก้ไขผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการทบทวนและแก้ไข
ตามเสนอ 

แผนยุทธศาสตร์เครือข่าย/
แผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล เสนอภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

-หนังสือบันทึกน าเสนอผู้บริหาร
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

7. 
 
 
 
 

-ความเชื่อมโยงในแต่ละ
องค์ประกอบ 

  

8. 
 
 
 
 
 

-จัดประชุมเพ่ือสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ไปสู่หน่วยงาน
ต่างๆ ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ 
-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการ
สื่อสาร 

 -มีเอกสารให้หน่วยงานสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก  
203.157.123.7/bpkh/ 

 
6. ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
บางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง  ดังน้ี 

1.  เจ้าหน้าที่ของงานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ  ทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการและ
คณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โดยก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการ/ คณะท า งานให้มีความครอบคลุมของ                    
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ต้องสามารถตัดสินใจและให้ความเห็นต่อที่ประชุมได้  
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ชี้แจง/เผยแพร่ยุทธศาสตร์
ต่อหน่วยงาน/เครือข่าย 

เห็นชอบ 

เสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์ของ
เครือข่ายฯ ต่อ  

คปสอ. /เสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์ของ รพ. 
ต่อ คกก.บริหาร รพ. 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการ 
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2.  จัดประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบและระยะเวลาของการด าเนินงาน  ก าหนดขอบเขต  และผู้รับผิดชอบให้มี
ความครอบคลุมทุกข้ันตอนของการด าเนินงาน  โดยมีหนังสือเชิญประชุมและแจ้งก าหนดการประชุมล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า 7 วัน  
และมีการประสานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 

3.  ทบทวน/ รวบรวมข้อมูลตามประเด็นปัญหา  สถานการณ์  แนวโน้ม  ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงประจักษ์  ให้ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์  โดยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน                    
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน  ตามแบบฟอร์ม SWOT  และด าเนินการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  โดยใช้แบบฟอร์ม         
F-SM-02 TOWS Matrix  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และตรวจสอบความครบถ้วนของแหล่งข้อมูลที่ใช้แบบฟอร์ม  F-SM-03  
ตรวจสอบรายการข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แหล่งที่มา เครื่องมือ/แบบฟอร์ม 
1. ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร 
-นโยบายทุกระดับของ กสธ. 
-กฎหมาย กฎ ระเบียบของ
หน่วยงานที่รองรับ 
-โครงสร้างการบริหารองค์กร 
-บทบาทหน้าท่ี/ภารกิจ 
-ระบบบริการสุขภาพ(สถานะ
สุขภาพ/ก าลังคนด้านสุขภาพ/
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ/การเงิน
การคลงัด้านสุขภาพ/เทคโนโลยี 
ทางการแพทย์และยาและอื่นๆ) 
-จ านวนบุคลากร 
-เครือข่ายด้านสุขภาพ 

-เอกสารประกอบการประชุมของ
ผู้บริหาร 
-เอกสาร/รายงาน/สรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
-ธรรมนูญสุขภาพ 
-แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
-นโยบายรัฐบาล 
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กสธ. 
-แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
-รายงานสถานะสุขภาพ 
-สถิติสาธารณสุข 
-การสาธารณสุขไทย(Health 
Thailand Profile) 
-รายงานทรัพยากรด้านสาธารณสุข 
-รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 
-รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/ งานที่ส าคัญ 
-เว็บไซต์ กสธ./สสจ. /ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ และอื่นๆ 

-เว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูล 
-หนังสือประสานขอข้อมูล 
-แบบฟอร์มขอข้อมูล 

2. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
-สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
-สังคมและวัฒนธรรม 
-การเมืองและนโยบายของรัฐบาล 
-สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

-นโยบายรัฐบาล 
-เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

-เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล 

3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา -เอกสาร/ รายงาน/ สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
-รายงานประจ าป ี
 

-เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล 



 

โรงพยาบาลบางปะกง 

ระเบียบปฏบิัติ 
(Standard Procedure)   

หมายเลขเอกสาร : SP-SM-01 หน้า : 5/7 

วันที่บังคับใช้ :  3 กรกฎาคม 2560 ฉบับ :  A 

เรื่อง : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง 

 

  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แหล่งที่มา เครื่องมือ/แบบฟอร์ม 
4. ความคาดหวัดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

-ผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
-รายงานการประชุม 
-ข้อร้องเรียน 

-แบบฟอร์มความคาดหวัง 

4.  คณะท างานน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT  และการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix  จัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง  โดยคณะท างานด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจากข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น  ตามแบบฟอร์มยุทธศาสตร์  (แบบฟอร์ม F-SM-01) 
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และยุทธศาสตร์  น าร่างยุทธศาสตร์มาตรวจสอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข/สสจ.  โดยใช้แบบฟอร์ม F-SM-04 แผนภูมิ  นโยบาย/  ประเด็นนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข  เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  กลยุทธ์/วิธีการ  

6.  ประชุมคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือพิจารณายุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/
โรงพยาบาลบางปะกง  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และยุทธศาสตร์  

7.  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  ในฐานะเลขานุการ 
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง  น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ 
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง  เพ่ือให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยมีการจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอและไฟล์น าเสนอ (PPT) 
      -กรณีเห็นชอบ  ให้ด าเนินการตามข้อ  5.5 
      -กรณีไม่เห็นชอบและให้มีการแก้ไข  ผู้รับผิดชอบด าเนินการทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอหรือเงื่อนไข                  
เมื่อด าเนินการแล้ว  ให้น าเสนอต่อประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล                 
บางปะกง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง  
 8.  คณะท างานด าเนินการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์  ตามแบบฟอร์ม  F-SM-06  เพ่ือใช้ในการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ
องค์กรไปสู่หน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งบุคลากรในองค์กร 
 9.  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง  โดยท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดรับทราบ  และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  และชี้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางปะกง (203.157.123.7/bpkh/)  และจัดท าเอกสารเผยแพร่ยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
บริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง  
      -ส ารวจและประเมินผลการรับรู้วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  และยุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการ
สุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง  โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการรับรู้ความเข้าใจ  F-SM-07  เพ่ือส ารวจการรับรู้
จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง 
 
7. แบบฟอร์ม และเอกสารอา้งอิง 
 แบบฟอร์ม 
 7.1  แบบฟอร์ม  F-SM-01 การวิเคราะห์  SWOT 
 7.2  แบบฟอร์ม  F-SM-02 TOWS  Matrix  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 7.3  แบบฟอร์ม F-SM-03 ตรวจสอบรายการข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 7.4  แบบฟอร์ม F-SM-04 ยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และยุทธศาสตร์) 



 

โรงพยาบาลบางปะกง 

ระเบียบปฏบิัติ 
(Standard Procedure)   

หมายเลขเอกสาร : SP-SM-01 หน้า : 6/7 

วันที่บังคับใช้ :  3 กรกฎาคม 2560 ฉบับ :  A 

เรื่อง : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง 

 

  

 7.5  แบบฟอร์ม F-SM-05 แผนภูมิ  นโยบาย/ประเด็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  
กลยุทธ์/วิธีการ  

 7.6  แบบฟอร์ม F-SM-06 การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
 7.7  แบบฟอร์ม F-SM-07 การประเมินผลการรับรูค้วามเข้าใจ 
 7.8  แบบฟอร์ม F-SM-08 แผนปฏิบัติการ 
  

เอกสารอ้างอิง 
 7.9  คู่มือการปฎิบัติงานของหน่วยงาน  เรื่อง  คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  ด้านสาธารณสุข 
       โดย  กลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบาย  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  

      http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/Manual_Strategy20year.PDF 
 
8. การเก็บบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีจัดเก็บ 

F-SM-01 การวิเคราะห์  
SWOT 
 

หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 

F-SM-02 TOWS  Matrix  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 

F-SM-03 ตรวจสอบ
รายการข้อมูลประกอบ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 

F-SM-04 ยุทธศาสตร์ 
(วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
และยุทธศาสตร์) 

หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 

F-SM-05 แผนภูมิ  
นโยบาย/ประเด็นนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข 
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีการ 

หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 

F-SM-06 การจัดท าแผน
ที่ยุทธศาสตร์ 

หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 

F-SM-07 การประเมินผล
การรับรูค้วามเข้าใจ 

หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 



 

โรงพยาบาลบางปะกง 

ระเบียบปฏบิัติ 
(Standard Procedure)   

หมายเลขเอกสาร : SP-SM-01 หน้า : 7/7 

วันที่บังคับใช้ :  3 กรกฎาคม 2560 ฉบับ :  A 

เรื่อง : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพบางปะกง/โรงพยาบาลบางปะกง 

 

  

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีจัดเก็บ 

F-SM-08 แผนปฏิบัติการ หัวหน้างานแผนงานยุทธศาสตร์
และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

4 ป ี เรียงตามปีงบประมาณ 

 
9. ภาคผนวก 
 - 


