
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที่  อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       14  ธันวาคม  พ.ศ.2563  

เร่ือง ขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ   

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ในเว็บไซต์

ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ (ตามเอกสารที่แนบ) 

ข้อเสนอแนะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

 (นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท) 
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

- รับทราบ 
- อนุญาต 

 

 
 

(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

  
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี                           

วัน/เดือน/ปี  14 ธันวาคม 256๓        

หัวข้อ EB_2_หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน       

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน                  
 - นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน                        
 - แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ  
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ 
 - หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแกไขปัญหาในการณีที่มีการร้องเรียนฯ    
 - รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับกรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ   
 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง         
 - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   
 - คู่มือขั้นตอนการให้บริการ         

URL ที่น าขึ้นเผยแพร่  https://www.sawangarom-hospital.go.th/html.php?id=22   
หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 

....................................................................................................... ......................................................... 

 
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 (สุพัณณิกา บุตรโยจันโท) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
      วันที ่  14 ธันวาคม 256๓                 วันที ่  14 ธันวาคม 256๓                
               

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวอมรรัตน์ หงส์ยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

                                              วันที่   14 ธันวาคม 256๓    
 

 



วิสัยทศัน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

จากการท าแผนยุทธศาสตร์ ป ี2562 ได้เพิ่มค่านิยม รวมเปน็ 7 ตัว  (7’ Core Value of Sawangarom ) นั้น ในป ี2564 ยังคงใช้เหมือนเดิม  ดังนี้
1. Team   2. Value on Staff    3. Customer  Focus     4. Creative and  innovation
5. Systems Perspective 6. Continuous Process Improvement 7. Learning
ดังน้ัน โรงพยาบาลยังคงค่านิยม T2C แต่ในค าอธิบาย T2C มีค่านิยมเปน็ 7 ตัว
เปรียบเทยีบค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขและค่านิยมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 2561 ค่านิยมโรงพยาบาล 2556-2563 (มาตรฐาน HA)
M : Mastery เปน็นายตนเอง
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่ Creative and  innovation  

P : People centered approach
 ใส่ใจประชาชน

Customer  Focus

แผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลสวา่งอารมณ ์อ าเภอสวา่งอารมณ ์จังหวดัอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564

                   “ ทมีเด่น เน้นประชาชนเปน็ศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม ”
                       (T2C: Team / Customer  Focus / Creative and  innovation)

ค าอธิบายค่านิยมโรงพยาบาล เพ่ิมรายละเอียดของ T2C  2562-2567 (มาตรฐาน HA)

                1. จัดบริการรักษา ส่งเสริม ปอ้งกัน ฟื้นฟ ูคุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทกุระดับ
                2. จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน
                3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
                4. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน
                5. สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่
                6. ส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าที่

               เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

Team work 

Ø Team work (ท างานเปน็ทมี)
Ø Value on Staff (ใหคุ้ณค่าคนท างาน)

Ø  Patient&Customer Focus (ปชช.เปน็ศูนย์กลาง)

Ø Creative and  innovation (สร้างสรรค์งานนวัตกรรม)
Ø Systems Perspective (มองเชิงระบบ)
Ø Continuous Process Improvement (พฒันากระบวนการอย่างต่อเนื่อง)
Ø Learning (การเรียนรู้และพฒันา)



Vision
Core Values 
ของกระทรวงสาธารณสุข

สร้างสรรค์งานนวัตกรรม. Creative and  innovation  
Systems Perspective 
Continuous Process Improvement 

Learning 
เน้นผู้ปว่ยเปน็ศูนย์กลาง. Patient & Customer Focus P : People centered approach 

ใส่ใจประชาชน
ทมีเด่น Team work  M : Mastery เปน็นายตนเอง

Value on Staff H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

เปรียบเทยีบยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : P-S-H-M

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4

O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่โรงพยาบาลคุณภาพ

ส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion , Prevention
 & Protection Excellence)

ประชาชนสุขภาพดี

เปรียบเทียบวสิัยทัศน์และค่านิยมโรงพยาบาลสวา่งอารมณ์

Core Values ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

พฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรแหง่ความสุขใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ (Happy Workplace Strategy)
พฒันาระบบบริหารจัดการด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Govermance 
Excellence)และพฒันาองค์กรความสุขแก่เจ้าหน้าที่ (Happy workplace Strategy)

เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบบรูณาการที่ดี (Management 
Strategy)

บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

พฒันาระบบการสร้างสุขภาพระดับปฐมภมูิทกุกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน (Primary 
Strategy)

พฒันาระบบบริการสุขภาพองค์รวมแบบบรูณาการอย่างมีคุณภาพครอบคลุมระดับทติุยภมูิ (Secondary 
Strategy)

บริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

เจ้าหน้าที่มีความสุข

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : 4  Excellence



ยทุธศาสตร์โรงพยาบาลสวา่งอารมณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาระบบการสร้างสุขภาพระดับปฐมภมูิทกุกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน

(Primary Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาระบบบริการสุขภาพองค์รวมแบบบรูณาการอย่างมีคุณภาพครอบคลุมระดับทติุยภมูิ

(Secondary Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบบรูณาการที่ดี

(Management Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบบริหารจัดการด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล และพฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรแหง่ความสุขใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ 

(Govermance Excellence  and Happy and Workplace Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.       ปญัหาสุขภาพที่ส าคัญของประชาชนลดลงโดยภาคีเครือข่ายและประชาชนมีส่วนร่วม
2.       ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภยั พงึพอใจ
3.       ระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล
4.       เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน

เข็มมุ่ง ป ี2564
         1.       พฒันาระบบบริหารความเส่ียงมุ่งเน้น2P
         2.       พฒันาระบบคลินิกหมอครอบครัวครอบคลุมทั้งเครือข่าย
         3.       พฒันาระบบการเงินการคลังใหม้ั่นคง

แผนที่ยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลสวา่งอารมณ ์จังหวดัอุทัยธานี
Vision : โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการสร้ า ง
สุขภาพระดับปฐมภูมิทุก
ก ลุ่ ม วั ย ร่ ว ม กั บ ภ า คี

เครือข่ายและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม
แบบบู รณ า ก า ร อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ าพ

ครอบคลุมระดับทุติยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาลและองค์กรแห่ง

ความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพ่ิมขีดสมรรถนะการบริหารและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

แบบบูรณาการที่ดี

Primary Strategy Secondary Strategy
Govermance

Excellence/Happy 

Workplace Strategy
Management Strategy



Workplace Strategy



ประเด็นยทุธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

P1:สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ยและ
ประชาชนโดยพัฒนาระบบ พชอ.

P1:เพือ่พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 1 P1.1 พชอ.คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คณะ กก.พชอ.

P2: พัฒนาระบบการสร้างสุขภาพครอบคลุม 
5 กลุ่มวัยและกลุ่มความต้องการเฉพาะ

P2:เพือ่ลดปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ 2 P2.1 ร้อยละของตัวชี้วัดกระทรวงยทุธศาสตร์ที่ 1 ผ่านเกณฑ์≥ 85

กลุ่มเวชฯ /คณะกก.PCT

P3:พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ

P3:เพือ่พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ

3 P3.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 คณะกก.PTC

4 P4.1 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับ
ดีมาก

5 P4.2 อตัราการติดเชื้อใน รพ.เป็น 0

S1: พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียงใน
องค์กร  โดยใช้มาตรฐาน 2P Safety Hospital

S1:1 เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ

6 S1.1 จ านวน Risk Register(2P) ครอบคลุมประเด็น SIMPLE 
มากกว่าร้อยละ 30

7 S2.1 ร้อยละความเส่ียงระดับ E ขึ้นไป ได้รับการหา RCA และ
แกไ้ขอยา่งเป็นระบบ

8 S2.2 ความเส่ียงระดับ G H I ไม่เกดิซ้ าในเร่ืองเดิม

9 S2.1.1 อตัราตายรวมของผู้รับบริการในโรงพยาบาลไม่เกนิ 
5:1,000 ผู้รับบริการ PCT

10 S2.1.2 ภาวะแทรกซ้อนจากการรับบริการสุขภาพไม่เกนิ 
20:1,000 คร้ัง PCT

11 S2.1.3 ร้อยละของตัวชี้วัดกระทรวงยทุธ์ 2 ผ่านเกณฑ์ ≥ 80 PCT
12 S2.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ≥ร้อยละ 85 ทีมน า/QMR
13 S2.2.2 ขอ้ร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ไม่เกดิซ้ าในหน่วยงาน

เดิม ทีมน า/QMR

S3: พัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ
ครบวรจร และระบบการส่งต่อ

S3: เพือ่พัฒนาระบบการส่งต่อในโรคส าคัญ
ให้รวดเร็ว ปลอดภัย ครอบคลุมทุกระดับ

14 S3 ผู้รับบริการในกลุ่มโรคส าคัญ( stroke, MI , sepsis ,อบุัติเหตุ )
ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่ก าหนด ร้อยละ80 PCT

S:4 พัฒนาสุขภาพวิ๔ใหม่(New Normal) S:4 เพือ่สร้างมั่นใจและและความพร้อมใน
การจัดการกบัโรคอบุัติการใหม่(COVID-19)

15 S4 มีคลินิกคัดกรองและให้บริการเกี่ยวกบัโรคอบุัติการใหม่ 
CO-VIDอยา่งมีมาตรฐานก าหนด IC

S:5พัฒนาและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนสุขภาพดีวิถใีหม่

S:5.เพือ่สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนสุขภาพดีวิถใีหม่3อ.

17 S:5 ประชาชนในอ าเภอสว่างอารมณ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ( BMI ) กลุ่มเวชฯ

S:6 พัฒนาและเสริมสร้างให้บุคลากรตระหนัก
และเป็นแบบอยา่งที่ดีในการสวมหน้ากาก
อนามัย100%

S:6 เพือ่เสริมสร้างให้บุคลาการทุกคน
ตระหนักและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการสวม
หน้ากากอนามัย

18 S:6.ร้อยละของบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยร้อยละ100

IC

ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจ

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์
รวมแบบบูรณาการอยา่งมีคุณภาพ

ครอบคลุมระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

2p SIMPLE

1.พัฒนาระบบการสร้างสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิทุกกลุ่มวัยร่วมกบัภาคี
เครือขา่ยและประชาชน (Primary 
Strategy)

ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของ
ประชาชนลดลง โดยภาคี
เครือขา่ยและประชาชนมีส่วนร่วม

S2: พัฒนาระบบบริการตามกลุ่มโรค (Service
 plan)

S2.1:เพือ่ให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะจากการ
จัดบริการสุขภาพ

S2.2:เพือ่ให้ผู้รับบริการพึงพอใจจากบริการ
สุขภาพองค์รวมทุกระดับ

S1:2 เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ

ตัวชีว้ัดระดับ ร.พ.

RM

ENV IC

P4: พัฒนาระบบส่ิงแวดล้อมและระบบ
ป้องกนัควบคุมการติดเชื้อที่ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

P:4 เพือ่ให้รพ.มีระบบส่ิงแวดล้อมและระบบ
ป้องกนัควบคุมการติดเชื้อที่ปลอดภัย



S:7 พัฒนาเร่ืองการผลิตสมุนไพรกญัชากญัชง
ทางการแพทยเ์ขา้มาใช้ในหน่วยงานโดยมี
บริการเขา้ถงึอยา่งปลอดภัย

S:7.เพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึการแพทย์
ทางเลือกด้านแพทยแ์ผนไทยเกี่ยวกบักญัชา 
กญัชงทางการแพทย์

19 S:7มีบริการคลินิกกญัชาทางการแพทย ์ ก าหนด มีคลินิกให้บริการ

แพทยแ์ผนไทย/เภสัชกรรม

S:8เพือ่พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ
ตามแนวทาง PCC

20 S:8 หน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบตามแนวทาง PCC ได้รับการ
พัฒนาตามแผนโดย ให้คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัว 3 คน

คณะ กก.PCC

M1: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็น

M:1 เพือ่พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

21 M3 ความทันเวลาในการด าเนินการตามแผนงานงบลงทุน/ค่า
เส่ือมร้อยละ 90 กบร./บริหาร-ปยส.

M:2.1 เพือ่พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามกลุ่ม
โรคส าคัญของโรงพยาบาลโรงพยาบาล

22 M2.1 บุคลากรมีความรู้ตามกลุ่มโรคที่ส าคัญเพียงพอต่อการ
ให้บริการผู้ป่วย

M:2.2เพือ่ฟืน้ฟูตามสมรรถนะบุคลากรให้มี
ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

23 M2.2บุคลากรเขา้รับการฟืน้ฟูความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

M:2.3 เพือ่กระตุ้นการพัฒนาวิชาการและ
การคิดค้นนวัตกรรมการจัดบริการ

24 M2.3 โรงพยาบาลมีการจัดมหกรรมความรู้อยา่งน้อยปีละ1คร้ัง
และ มีการจัดท านวัตกรรมน าเสนอCQI อยา่งน้อย 1 เร่ือง/รอบ
น าเสนอ

M:2.4เพือ่พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็น
เลิศ

25 M:2.4 จัดอบรมเจ้าหน้าที่เร่ืองพฤติกรรมบริการปีละ1คร้ัง/อตัรา
ขอ้ร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมบริการเป็น 0 กบร.

M:2.5เพือ่พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉกุเฉนิ

26 M:2.5 จัดให้มีการซ้อมเร่ืองการช่วยฟืน้คืนชีพ , อบุัติเหตุหมู่ ,การ
เคล่ือนยา้ย, สถานการณ์รุนแรง,และซ้อมแผนอคัคีภัยปีละ1คร้ัง ER/ENV

26 H1.1 ผลการประเมิน Happinometer มากกว่าร้อยละ 65

27 H1.2 บุคลากรมีสุขภาพดี ร้อยละ 80
28 H2.1 อตัราการลาออก ไม่เกนิ 15
29 H2.2 อตัราการคงอยู่ มากกว่าร้อยละ 85
30 H2.3 อตัราความผูกพันองค์กร มากกว่าร้อยละ 85

H:2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยแีละ
การจัดการความรู้

H:2 เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศเวชระเบียน
และเทคโนโลยใีห้ทันสมัย เพียงพอ พร้อมใช้ 
ได้ประโยชน์

31 H:2 ผลการ Audit เวชระเบียนมากกว่าร้อยละ 85
IM

H:3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลทุกระดับ H:3 เพือ่ให้มีธรรมาภิบาล (โปร่งใส ถกูต้อง 
ตรวจสอบได้)

32 H:3 ITA ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90
บริหาร

H:3 พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มั่นคง 33 H:3 ระดับวิกฤตทางการเงินไม่เป็นระดับ 7

กบร/CFO

34 ร้อยละของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไม่น้อย
กว่า80 HRD

H:4การสร้างคนให้เป็นคนดี (MOPH) และ
ธ ารงรักษา/การคงอยู่ของบุคลากร

H:4องค์กรสามารถสร้างความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกจิของ
องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

HRD

H:1เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานเพือ่
องค์กร

H1:องค์กรสามารถกระตุ้น จูงใจ สร้าง
ความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุก
คนในองค์กร

H:3 เพือ่พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพและมั่นคง

HRD

S8: พัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัวโดยคน
ไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัว3คน และมี 
อสม.มีส่วนร่วมในการดูแล

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Govermance Excellence) และ
พัฒนาองค์กรความสุขแกเ่จ้าหน้าที่ 
(Happy workplace Strategy)

เจ้าหน้าที่มีความสุขในการ
ท างานและมีธรรมาภิบาล

3.เพิม่ขดีสมรรถนะการบริหารและ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบ
บูรณาการที่ดี (Management)

ระบบบริหารจัดการ ระบบ
สนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพ

M:2พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน



ยุทธศาสตรท์ี่ 1.พัฒนาระบบการสรา้งสุขภาพระดบัปฐมภมูทิกุกลุ่มวัยรว่มกับภาคีเครอืขา่ยและประชาชน (Primary Strategy)

วัตถุประสงค์ :

ปญัหาสุขภาพที่ส าคัญของประชาชนลดลงโดยภาคีเครือข่ายและประชาชนมส่ีวนร่วม

กลยทุธ์ แผนงาน โครงการ ตวัชี้วัดระดบัยทุธศาสตร์(Functional KPIs) ผู้รับผิดชอบ

(4)P2.1.ร้อยละของตัวชี้วัดกระทรวงยุทธศาสตร์ที่ 1 ผ่านเกณฑ์≥
 85 (ป ี2562 เกณฑ์ร้อยละ 80)

 - อตัราการตายมารดาไทย
 - อตัราตายทารกแรกเกดิ
 - ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป ีมพีฒันาการสมวัย
 - เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 60

3.  โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรคใน
ช่องปากทกุกลุ่มวัยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ร้อยละทกุกลุ่มวัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

4.  โครงการพฒันาระบบบริการวัยรุ่นในสถานบริการ
สาธารณสุขครอบคลุมทั้งอ าเภอ

 - อตัราการต้ังครรภใ์น วัยรุ่น 15-19 ป ีไมเ่กนิ 50 ต่อ 1000 
ประชากร

5.  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขคนวัย
ท างาน ร้อยละของความสุขประชากรวัยท างานไมน่อ้ยกว่า80
6.โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long Term
 Care

 - โรงพยาบาลได้รับการรับรองตามมาตรฐาน LTC

    เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ทกุกลุ่มวัยมสุีขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพโดยมรีะบบตอบสนองต่อภยัสุขภาพต่างๆ ตลอดจนมกีารคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมสุีขภาพดีส่งผลใหอ้ายุขัยเฉล่ียและคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการขยายบริการที่มคุีณภาพใหค้รอบคลุม เข้าถึงประชาชน และประชาชนภาคีเครือข่ายมส่ีวนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพเพื่อใหป้ระชาชนสามารถดูแลตนเองได้

P1 พฒันาระบบบริการปฐม
ภมู ิบรูณาการความร่วมมอื
กบัภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน

แผนงานที่ 1 การพฒันา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(  
พชอ.)

1.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/ปฐมภมูิ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ม ี5 กลยทุธ์ 3 แผนงาน 19 โครงการ  ตวัชี้วัดระดบัยทุธศาสตร์  5 ตวั  ตวัชี้วัดระดบัโครงการ  20 ตวั 

P1.1 พชอ.คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

-คณะกก.พชอ.

กลุ่มเวชฯ /คณะกก.PCT

2.  โครงการคัดกรองความบกพร่องทางเชาวนป์ญัญา
และความฉลาดทางอารมณ์ สูงดีสมส่วน

วัตถุประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ :

1.  โครงการมหศัจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

P2: พฒันาระบบการสร้าง
สุขภาพครอบคลุม 5 กลุ่ม
วัยและกลุ่มความต้องการ
เฉพาะ

แผนงานที่ 2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตคนไทย 5 กลุ่มวัย
และกลุ่มความต้องการเฉพาะ



7.โครงการแกไ้ขปญัหาโรคไข้เลือดออก  - อตัราปว่ยด้วยโรคไข้เลือดออก ไมเ่กนิ ค่ามธัยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง

8.โครงการปอ้งกนัการปอ้งกนัอบุติัเหตุบนทอังถนน  - อตัราการเสียชีวิตจากอบุติัเหตุ ไมเ่กนิ 16 ต่อประชากร
แสนคน

9.โครงการปอ้งกนัการจมน้ าในเด็กอ าเภอสว่างอารมณ์  - อตัราการเสียชีวิตจาการการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี
 นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 4.5

10.โครงการแกไ้ขปอ้งกนัโรคอจุาระร่วงละอาหารเปน็
พษิ

อตัราการการปว่ยด้วยโรคอจุาระร่วงและอาหารเปน็พษิ ไม่
เกนิร้อยละ50

11.โครงการแกไ้ขปญัหาภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพนัธุ์ ภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ<์ร้อยละ18
1. โครงการตรวจผลิตภณัฑ์ในร้านขายของช า
2. โครงการตรวจสารตกค้างในอาหารแและภาชนะ
3. โครงการตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้
4. โครงการตรวจสารพษิตกค้างในเลือด

1.โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมรักโรงพยาบาล (Green /clean
 hospital)/ENV

ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน คณะ กก.ENV
2.โครงการปฏบิัติธรรมลานธรรมพระพทุธโคดม/ENV อัตราการเข้าร่วมโครงการของเจ้าหน้าที>่80% คณะ กก.ENV

P4: พฒันาระบบส่ิงแวดล้อม
และระบบป้องกันควบคุมการติด
เชื้อที่ปลอดภยัในโรงพยาบาล

แผนงานที4่ พัฒนาระบบ
สิ่งแวดล้อมและระบบปอ้งกัน

ควบคุมการตดิเชื้อที่ปลอดภยัใน
โรงพยาบาล

กลุ่มเวชฯ /คณะกก.PCT

P3:พฒันาระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มคุีณภาพ

แผนงานที่ 3 การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ

คณะ กก.PTC(5)P3.1ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑ์ ร้อยละ 90



ยทุธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการอยา่งมีคุณภาพครอบคลุมระดับทุติยภมูิ (Secondary Strategy)

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที ่2  ม ี4 กลยุทธ์ 3 แผนงาน 13 โครงการ  ตวัชี้วัดระดบัยุทธศาสตร์ 10 ตวั ตวัชี้วัดระดบัโครงการ 16 ตวั

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ผู้รบัผิดชอบ

1.โครงการพฒันาคุณภาพเพื่อความ
ปลอดภยัของผู้ปว่ย

(6)S1.1รพ.ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน HA 
บนัไดขั้นที่ 3

QMR

 
(8) S2.2 ร้อยละความเส่ียงระดับ E ขึ้นไป 
ได้รับการหา RCA และแก้ไขอย่างเปน็ระบบ

(9) S2.3 ความเส่ียงระดับ G H I ไม่เกิดซ้้าใน
เร่ืองเดิม

S2: พฒันาระบบบริการตามกลุ่ม
โรค (Service plan)

1.โครงการพฒันาระบบบริการการ
ควบคุมและปอ้งกันโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง/OPD

1.อัตราผู้ปว่ยเบาหวานที่มีระดับA1C<7  2.
อัตราการควบควบคุมความดันโลหติสูง>ร้อย
ละ50

PCT

2.โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ย
โรคไตเร้ือรัง/OPD

ร้อยละการชะลอไตเส่ือม>66%

แผนงานที่ 5 การพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)

                เพือ่ให้ประชาชนได้รับการบริการทีม่ีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทัว่ถึง ปลอดภัย พึงพอใจ รวมทัง้มีระบบการส่งต่อทีม่ีคุณภาพเมื่อเกินขีด
ความสามารถ

2.โครงการโรงพยาบาลแหง่ความ
ปลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับบริการ

RM

S1-2 :พฒันาระบบบริการทติุย
ภมูิตามมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพ

แผนงานที่ 5 การพฒันาระบบ
บริการใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับบริการทีม่ีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจ



3.โครงการปอ้งกันโรคกล้ามเนื้อหวัใจ
เฉยบพลันชนิด STEMI (STEMI Fast 
Tract)/ER

4.โครงการปอ้งกันความเส่ียง
โรคหวัใจและหลอดเลือดสมอง/ER

1.จ ำนวนผู้ป่วยStrokeเสียชีวิตในERและ
ขณะส่งต่อ=0   2.ร้อยละของผู้ป่วยทีม่ำ
รับกำรรักษำทันเวลำภำยใน4.5ชม.(หลัง
เกิดอำกำร)≥80  3.ผู้ป่วยหลอดเลือด
สมองได้รับกำรส่งต่อภำยใน30นำที
หลังจำกรับไว≥้80   4.ร้อยละของผู้ป่วย
รำยใหม่ได้รับกำรดูแลต่อเนื่อง ≥80

5.โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะ
กลาง (Intermediate Care : 
IMC)/IPD/กายภาพ

1.อัตราการดูแลผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายทีB่l
<15ได้รับการดูแลตามแนวทางIMC>80%2.
ร้อยละผู้ปว่ยBlน้อยกวา่15มีBlสูงขึ้นหลัง
จ้าหน่าย>50%3.ร้อยละBl<15มีBlสูงขึ้นเมื่อ
ครบ6เดือน>70%

6.โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร
ในการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคติดเชื้อใน
กระแสโลหติ Sepsis/IPD/ER

1.บคุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการมากกวา่
90% 2.ความพงึพอใจผู้รับบริการมากกวา่ร้อย
ละ90

7.โครงการปอ้งกันและควบคุมการด้ือ
ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในกลุ่มผู้สูงอายุและโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง/เภสัช

ผ่านเกณฑ์ RDU ระดับ 3 โดยผ่านเกณฑ์ระดับ
 2 และด้าเนินการกิจกรรมหลัก community
participation

แผนงานที่ 5 การพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)



8.โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาวณั
โรค/ปฐมภมูิ

อัตราส้าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่
ร้อยละ90

9.โครงการส่งเสริมการใช้กัญชาทาง
การแพทย์/แผนไทย

10.โครงการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก/แผนไทย

11.โครงการพฒันาระบบบริการ
ควบคุมและปอ้งกันโรคโควดิ 19/IC

12.โครงการปอ้งกันปญัหาการฆ่าตัว
ตาย/ปฐมภมูิ/สุขภาพจิต

อัตรำกำรฆำ่ตัวตำยส ำเร็จต่อประชำกร
แสนคน(เป้ำหมำย≤6.0ต่อประชำกร
แสนคน)

13.โครงการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบ
ประคับประคองและดูแลผู้ปว่ยกึ่ง
เฉียบพลัน/ปฐมภมูิ

14.โครงการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพจิต/จิตเวชและปญัหาการฆ่า
ตัวตายในสถานบริการสาธารณสุข/
สุขภาพจิต/ปฐมภมูิ

15.โครงการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพสาขาโรคมะเร็ง (คัดกรอง/
เยี่ยมบา้นปฐมภมูิ) (ส่งต่อดูแลรักษา
OPD)

16.โครงการพฒันาระบบบริการยา
เสพติดในสถานบริการสาธารณสุข
สุขภาพจิต/ปฐมภมูิ

แผนงานที่ 5 การพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)



17.โครงการปอ้งกันและควบคุมการ
ด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล/เภสัช

10.โครงการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก

แผนงานที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพบรกิารระดับปฐมภมูิ 
PCC

1.โครงการพฒันาคุณภาพระดับปฐม
ภมูิ

 หน่วยบริการปฐมภมูิต้นแบบตามแนวทาง 
PCC ได้รับการพฒันาตามแผนโดย ใหค้นไทย
ทกุคนต้องมีหมอประจ้าตัว 3 คนร้อยละ75

S3: พฒันาระบบการส่งต่อ แผนงานที่ 7 การพฒันาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

1.โครงการพฒันาระบบส่งต่อในโรค
ส้าคัญ

(15)S3.1ผู้รับบริการในกลุ่มโรคส้าคัญ
(stroke,MI,sepsis,อุบติัเหตุ)ได้รับการส่งต่อ
ตามแนวทางที่ก้าหนด ร้อยละ80

PCT

แผนงานที่ 5 การพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)



ยทุธศาสตรท์ี่ 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะการบรหิารและสนับสนุนระบบบรกิารสุขภาพแบบบูรณาการที่ดี (Management

วตัถุประสงค์ :

วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ :

ยทุธศาสตร์ที ่3  มี 7 กลยทุธ์   9 แผนงาน 15 โครงการ  ตัวชี้วดัระดับยทุธศาสตร์  13 ตัว ตัวชี้วดัระดับโครงการ  14 ตัว

กลยทุธ์ แผนงาน
โครงการ ตัวชี้วัดระดับยทุธศาสตร(์Functional 

KPIs)
ผู้รบัผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามกลุ่มโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล

    1.1 หลักสูตรระยะส้ันแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว
    1.2 หลักสูตรระยะส้ันเภสัชครอบครัว
    1.3 หลักสูตรระยะส้ันพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
    1.4 หลักสูตรระยะส้ันพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
    1.5 หลักสูตรระยะส้ันพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
    1.6 หลักสูตรระยะส้ันพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช
2.โครงการฟื้นฟูตามสมรรถนะบุคลากรตามวชิาชีพของบุคลากร 
ประจ าปี

    2.1 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการเภสัชกรรม
    2.2 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการทันตกรรม
    2.3 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการทางชันสูตร
    2.4 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการกายภาพบ าบัด
    2.5 หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

เพือ่พฒันาคุณภาพทุกระบบให้มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาลและลดค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพของโรงพยาบาล

      ระบบบริหารจดัการ ระบบสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

แผนงานที่ 7 พัฒนาระบบทรัพยากร
มนุษยใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐาน

M1: พัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HR

(16)M1.1 บุคลากรได้รับการอบรมตาม
สมรรถนะที่ก าหนดร้อยละ 80



    2.5 หลักสูตรอื่นๆ (ตามสิทธิ์การพัฒนาความรู้)
3.โครงการพัฒนาค่านิยมองค์กรพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
4.โครงการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) HR/QMR
5.โครงการพัฒนาศักยภาพเร่ืองการช่วยฟื้นคืนชีพ การ
เคล่ือนยา้ยและซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ HR/ER

6.โครงการพัฒนาศักยภาพเร่ืองการซ้อมแผนอัคคีภัย HR/ENV
M2: พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มั่นคง แผนงานที่ 8 พัฒนาระบบการเงินการ

คลังที่มีประสิทธภิาพและมั่นคง
1.โครงการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อองค์กร (17)M2.1 ระดับวกิฤตทางการเงินไม่เป็น

ระดับ 7
CFO

1.โครงการบริหารจดัการระบบพัสดุและการเงิน (18)M3.1 ความทันเวลาในการด าเนินการ
ตามแผนงานงบลงทุน/ค่าเส่ือมร้อยละ 90

2.โครงการเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (19)M3.2 มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ทุกไตรมาสโดยทีมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลมากกวา่ร้อยละ 80

1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพ eHealth
 Hospital 4.0

(20)M4.1 ผลการ Audit เวชระเบียน
มากกวา่ร้อยละ 85

(21)M4.2 มีการจดัการความรู้ในองค์กรและ
เผยแพร่สู่ประชาชนปีละ 2 เร่ือง

(22)M4.3 กระตุ้นการพัฒนาวชิาการและ
การคิดค้นนวตักรรมการจดับริการทุกกลุ่ม
งาน มีการน าเสนอจดัท านวตักรรม อยา่ง
น้อย 1 เร่ือง

M5: เสริมสร้างธรรมาภิบาลทุกระดับ แผนงานที่ 11 พัฒนาระบบการเงินการ
คลังโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (โปร่งใส 
ถูกต้อง ตรวจสอบได้)

1.โครงการประชุมเผยแพร่ความรู้ เร่ืองการจดัวางระบบการ
ควบคุมภายใน

(23)M5 ITA ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90

กบร.

(24)M6.1 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN &
 CLEAN Hospital ระดับดีมาก

(25) M6.2 อัตราการติดเชื้อใน รพ.เป็น 0

M3:พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มี
ประสิทธภิาพในการสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็น

แผนงานที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจดัการ
เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น

กบร.

แผนงานที่ 7 พัฒนาระบบทรัพยากร
มนุษยใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมรักโรงพยาบาล
ENV IC

M1: พัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เวชระเบียนและสร้างการจดัการความรู้
ในองค์กร เผยแพร่สู่ประชาชน 2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (Data Hospital 4.0) 

ด้านการบริหารจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

M6: พัฒนาระบบส่ิงแวดล้อม แผนงานที่ 12 พัฒนาระบบส่ิงแวดล้อม
และระบบป้องกนัควบคุมการติดเชื้อที่
ปลอดภัยในโรงพยาบาล

HR

(16)M1.1 บุคลากรได้รับการอบรมตาม
สมรรถนะที่ก าหนดร้อยละ 80

M4:พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
และการจดัการความรู้

IM



ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรแห่งความสุขให้แก่เจา้หน้าที่ (Happy Workplace Strategy)

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที ่4  ม ี2 กลยุทธ์   2 แผนงาน 8 โครงการ  ตวัชี้วัดระดบัยุทธศาสตร์  11 ตวั ตวัชี้วัดระดบัโครงการ  10 ตวั
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ผู้รบัผิดชอบ

1.โครงการบคุลากรปลอดโรค ปลอดภยั ใส่ใจ
สุขภาพ

2.โครงการกีฬาสานสัมพนัธร์ะหวา่งภาคี
เครือข่าย

3.โครงการเสริมสร้างความสุขของบคุลากร
โรงพยาบาลสวา่งอารมณ์

(27)H1.2 ผลการประเมิน Happinometer มากกวา่
ร้อยละ 65

(28)H1,3 อัตราการลาออก ไม่เกิน 15
(29)H1.4 อัตราการคงอยู่ มากกวา่ร้อยละ 85
(30)H1.5 อัตราความผูกพนัองค์กร มากกวา่ร้อยละ 85

            เพือ่พัฒนาระบบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท างาน ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ท าให้งานทีไ่ด้รับมอบหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน สภาพแวดล้อม รวมทัง้ลดความขัดแย้งในองค์กร ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริการและส่วนตนใน
แนวโน้มทีดี่ขึ้น โดยมีความสุขทีแ่ท้จริงบนพืน้ฐานความสุขทีส่มดุลกับชีวิต

          เจ้าหน้าทีม่ีความสุขในการท างาน

(26)H1.1 บคุลากรมีสุขภาพดี ร้อยละ 80H1 : เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานเพื่อองค์กร

แผนงานที่ 13 องค์กรสามารถกระตุ้น
 จูงใจ สร้างความสุขทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจใหท้กุคนในองค์กร

4.โครงการ Happy Money

HR



1.โครงการพฒันาศักยภาพทมีบริการ One 
Stop service

(31)H2.1 ร้อยละของทมีบริการ One Stop Service 
ได้รับการอบรมกระบวนการและความรู้ในการ
ใหบ้ริการ

2.โครงการพฒันาวชิาการและการคิดค้น
นวตักรรมการจัดบริการ

(32)M2.2 กระตุ้นการพฒันาวชิาการและการคิดค้น
นวตักรรมการจัดบริการทกุกลุ่มงาน มีการน าเสนอ
จัดท านวตักรรม อย่างน้อย 1 เร่ือง

3.โครงการการพฒันาการใหบ้ริการ One 
Stop service ในกลุ่มโรคเฉพาะ

(33)H2.3 มีแผนการด าเนินงานการใหบ้ริการและ
กลุ่มเปา้หมายที่ชัดเจนเปน็รูปธรรม

(34)H2.4 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
โครงการและได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(13)S2.2.1 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ≥ร้อยละ 85

(14)S2.2.2 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ลดลง
มากกวา่ร้อยละ 30

H2:การสร้างคนใหเ้ปน็คนดี 
(MOPH) และธ ารงรักษา/การคงอยู่
ของบคุลากร

แผนงานที่ 14 องค์กรสามารถสร้าง
ความรู้สึกเปน็ส่วนหนึ่งขององค์กร 
พร้อมปฏบิติัภารกิจขององค์กรให้
บรรลุตามเปา้หมายได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

4.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริการ

HR,PCT,PTC,IC
,IM




