
 



 



 

  



 

นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายแพทย์ศุภชัย  บุญอ าพันธ ์

 

เนื่องจากความมุ่งหมายส าคัญ ที่จะให้ ประชาชนมสีุขภาพที่ดขีึน้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทาง ในการด าเนิน

ภารกิจ ผ่าน ๓ ระบบ คอื ๑) ระบบการสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค ๒) ระบบบริการ และหนุนเสริมดว้ย ๓) ระบบบริหารจัดการ   

สาธารณสุขจังหวัดแมฮ่่องสอน ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหน่วย

บริหาร และหนว่ยบริการ ที่ตัง้ใน จังหวัด อ าเภอ ต าบล มหีน้าที่ตอ้งด าเนินงาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ให้บรรลุผล 

         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแมฮ่่องสอน นายแพทย์ศุภชัย  บุญอ าพันธ์ จึงได้ก าหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการ

ด าเนนิงานของ ทุกหน่วยงาน และเจา้หนา้ที่ทุกคน ดังนี้ 

     ๑) ยึดตัวชีว้ัด ที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดไว้ ๔๔ ตัว และตัวชี้วัดที่เพิ่มเตมิจาก เขตฯ อีก ๖ ตัวเป็นตัวชีว้ัดผลงาน,  ใช้เป็น

เครื่องช้ีน า ที่จะน าไปสู่การก าหนดกระบวนการด าเนินงานต่อไป 

     ๒)  ส่งเสริมให้ เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน (ครอบครัวเดียวกัน, Unity ) ท างานเชื่อมประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเรื่อง One province One Hospital และ District Health System (DHS)  

     ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท างานเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน แบ่งปันทรัพยากร ปรับแผน และ

กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน สร้างความรูส้ึกเป็นเจ้าของรว่มกัน 

     ๔) เน้นการพัฒนา ระบบข้อมูลขา่วสารที่สามารถตอบสนองการด าเนินภารกิจ   ให้ความส าคัญกับ การสื่อสารข่าวสาร 

(Information) ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการรับรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการสื่อสารสาธารณะ ให้เกิดความ

เข้าใจการด าเนินงาน ของหน่วยงาน, เชิดชูต้นแบบที่ดใีนการท างาน และต้นแบบที่ดใีนด้านสุขภาพ  

     ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนองคค์วามรู ้และสร้างความรู้จากการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะ งานวิจัย R2R , เพิ่มจ านวนผลิตผลดา้นวิชาการขององค์กร รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน

ต่างๆ   ยอมรับและผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินงาน 

     ๖) ให้ความส าคัญกับการท างานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยปรับกระบวนการท างาน ให้ยึดเป้าหมายเป็นหลัก ท างานอย่าง

เป็นระบบ ยึดกฎระเบียบ และมีการก ากับติดตามงานอย่างใกล้ชิด บูรณาการการท างานระหว่างฝา่ย /ระหว่างกลุ่มงาน / ระหว่าง

หนว่ยงาน   

 

 



 

นโยบายสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

นายด ารงค์  นนัยบุตร 

 

เนื่องจากความมุ่งหมายส าคัญ ที่จะให้ ประชาชนมสีุขภาพที่ดขีึน้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทาง ในการด าเนิน

ภารกิจ ผ่าน ๓ ระบบ คอื ๑) ระบบการสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค ๒) ระบบบริการ และหนุนเสริมดว้ย ๓) ระบบบริหารจัดการ   

สาธารณสุขอ าเภอแมส่ะเรียง ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยหน่วย

บริหาร และหนว่ยบริการ ที่ตัง้ใน  อ าเภอ ต าบล มีหน้าที่ตอ้งด าเนินงาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ใหบ้รรลุผล 

         สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง นายด ารงค์  นันยบุตร จงึได้มอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของ ทุกหนว่ยงาน 

และเจ้าหน้าที่ทุกคน ดังนี้ 

     ๑) ยึดตัวชีว้ัด ที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดไว้ ๔๔ ตัว และตัวชี้วัดที่เพิ่มเตมิจาก เขตฯ อีก ๖ ตัวเป็นตัวชีว้ัดผลงาน,  ใช้เป็น

เครื่องช้ีน า ที่จะน าไปสู่การก าหนดกระบวนการด าเนินงานต่อไป 

     ๒)  ส่งเสริมให้ เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน (ครอบครัวเดียวกัน, Unity ) ท างานเชื่อมประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเรื่อง One province One Hospital และ District Health System (DHS)  

     ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท างานเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน แบ่งปันทรัพยากร ปรับแผน และ

กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน สร้างความรูส้ึกเป็นเจ้าของรว่มกัน 

     ๔) เน้นการพัฒนา ระบบข้อมูลขา่วสารที่สามารถตอบสนองการด าเนินภารกิจ   ให้ความส าคัญกับ การสื่อสารข่าวสาร 

(Information) ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการรับรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการสื่อสารสาธารณะ ให้เกิดความ

เข้าใจการด าเนินงาน ของหน่วยงาน, เชิดชูต้นแบบที่ดใีนการท างาน และต้นแบบที่ดใีนด้านสุขภาพ  

     ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนองคค์วามรู ้และสร้างความรู้จากการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะ งานวิจัย R2R , เพิ่มจ านวนผลิตผลดา้นวิชาการขององค์กร รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน

ต่างๆ   ยอมรับและผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินงาน 

     ๖) ให้ความส าคัญกับการท างานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยปรับกระบวนการท างาน ให้ยึดเป้าหมายเป็นหลัก ท างานอย่าง

เป็นระบบ ยึดกฎระเบียบ และมีการก ากับติดตามงานอย่างใกล้ชิด บูรณาการการท างานระหว่างฝา่ย /ระหว่างกลุ่มงาน / ระหว่าง

หนว่ยงาน   


