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วิสัยทัศน : ระบบดูแลสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ือประชาคมอาเซียน ในป 2565 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพใหทันสมัย 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
 3. พัฒนางานวิชาการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
คานิยมรวม : MOPH+KRA  (รูดี คิดดี มีความรับผิดชอบ) 
(Knowledge  ความรู  Responsibility ความรับผิดชอบ (ตอตนเอง ผูรับบริการ สังคม)  Attitude ทัศนคติที่ด)ี 

 
เปาประสงค(goals) 

1. ผูรับบริการ : ผูรับบริการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
2. ผูใหบริการ : บุคลากร เกง ดี มีความสุข  พัฒนาเขาสูประชาคมอาเซียน 
3. องคกร : องคกรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

4. ชุมชน : ประชาชนมีสุขภาวะ มีศักยภาพในการดํารงชีวิต   

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  
วัตถุประสงค 
วิเคราะหปจจัยภายใน 

วิเคราะหปจจัยภายนอก 

IEF Matrix EFE Matrix 

SWOT Analysis 

กลยุทธโรงพยาบาล 

Action Plan 
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1.ความทาทายขององคกร :  

1.1 โรคที่เปนปญหาสําคัญในพื้นที่  
ปญหาสุขภาพที่สําคัญในพ้ืนที่ : 

ไทย ตางชาต ิ
โรคเรื้อรัง : HT, DM , COPD  โรคเรื้อรัง : HT, DM  
โรค Acute : Stroke, HI, MI , อุบัติภัยหมู  โรค Acute : HI, อุบัติภัยหมู  
โรคระบาด : Diarreha, Pneumonia, DHF, 
Leptospirosis 

โรคระบาด : Diarreha, Pneumonia, Leptospirosis 

แมและเด็ก : PPH, BS, PIH, Teenage Pregnancy แมและเด็ก : PPH, BS, PIH 
 
       ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสพัฒนา : 

ไทย ตางชาต ิ
โรคเรื้อรัง : HT, DM , COPD  โรคเรื้อรัง : HT, DM  
โรค Acute : HI, MI , Stroke โรค Acute : HI 
โรคระบาด : Diarreha, Pneumonia, DHF โรคระบาด : Diarreha, Pneumonia, Malaria 
แมและเด็ก : PPH, BS, PIH, Teenage Pregnancy แมและเด็ก : PPH, BS, PIH 

 
1.2 โรคท่ีมีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ: โรค Acute : HI, MI , Stroke , DM ที่มีภาวะแทรกซอน 
 
1. ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ: 

1.1. ดานผูรับบริการ   
ผูรับบริการที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (HT,DM) มารับบริการเพ่ิมมากข้ึนและ มีภาวะแทรกซอน Stroke , 
MIเพ่ิมขึ้น 

1.2. ดานทรัพยากรบุคคล 

 การพัฒนาบุคลากรใหเปน High Competence & High Performers ภายใตบรรยากาศองคกรแหง
การเรียนรู (ดี เกง กลา ราเริง มีความสุข) และสามารถนําพาองคกรบรรลุวิสัยทัศนได 

1.3. ดานปฏิบัติการ  

 การวิจัยและพัฒนางานโดยนํา R To R mini research มาใชในการปฏิบัติงานประจําวัน  
1.4. ดานการเงิน 

 การบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ลดรายจาย เพ่ิมรายได เพ่ือใหมีสภาพคลองทางการเงิน 
1.5. ดานการบริการพยาบาล 

 มุงเนนการพัฒนาบริการพยาบาลสูความเปนเลิศโดยใหความสําคัญกับการสงเสริมความรูทักษะของ
บุคลากรทางการพยาบาล  

1.6. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายนอก / นโยบาย: 

 การรับรูขอมูลขาวสาร การรับรูสิทธิดานสุขภาพอนามัยของประชาชนมีมากขึ้น   

 ประชาชนมีองคความรูและใสใจสภาวะสุขภาพมากข้ึน มีความตื่นตัวเมื่อเกิดการเจ็บปวยใหความ
สนใจที่จะ มารับการตรวจรักษาทําใหจํานวนผูรับบริการมีมากขึ้น 
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 ประชาชน  ชุมชน  สังคม  มีความคาดหวังตอคุณภาพการบริการมากยิ่งขึ้น  จึงมีความเสี่ยงตอการ
เกิดเรื่องรองเรียนมากยิ่งข้ึน  

 การสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก การสนับสนุนใหมีกองทุน
ตําบลเพ่ือใหการดูแลสุขภาพอนามัยเนนแบบใกลบานใกลใจ นอกจากนี้การสนับสนุนงบประมาณ
จะพิจารณา จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน  

2. ปญหาสําคัญที่โรงพยาบาลพยายามแกไข: 
2.1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกร ทั้งในดานการเสริมสรางแรงจูงใจและการสรางองคความรูการ

กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
2.2. พัฒนาระบบงานที่สําคัญ เชน NSO, RM, ENV และ PCT ใหมีประสิทธิภาพ 

3. สภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  
ในคนไทยพบผูรับบริการที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง HT,DM และโรคท่ีสงผลจากโรคเรื้อรัง เชน MI, Stroke 

มารับบริการเพ่ิมมากขึ้น การเขาถึงบริการ1669 มีนอย สวนชาวตางชาติ มักมารับบริการดวยการคลอดและ
ภาวะแทรกซอนของการคลอด โรคระบาด  

4. ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ: 
4.1. ผูบริหารสนับสนุนการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชา/ ใหความสําคัญกับการพัฒนางาน 
4.2. นโยบายสรางเสริมสุขภาพไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรทองถิ่น/องคกรทองถ่ินเขมแข็ง มีการ

ประสานงานดี/มีเครือขายการดูแลสุขภาพในชุมชน 
4.3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
4.4. มีระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการใชงานได 
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วิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) 
การวิเคราะหปจจัยภายในโดยใช ๗-S Model 

๗ S Model Strength (จุดแขง็) Weakness (จุดออน) 
๑. Strategy 
 

๑.มีหนวยงานรบัผิดชอบยุทธศาสตร
องคกรชัดเจน 

1.การถายทอดไปยังผูปฏบิัติมีนอย 
2.ขาดภาคีเครอืขายในการรวมทําแผน 

๒. Structure 
 
 

๑. โครงสรางองคกรเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากร/มีทีมครอมสายงานในการ
บริหารจัดการ 

1.ขอบเขตงานรับผิดชอบไมชัดเจนบางงานไมตรง
ตามโครงสราง 
 

๓. System 
 
 
 

1.ระบบการบริหารการเงิน/ทรพัยากร
เขมแข็ง 

๑.ระบบงานบริการลาชา/ รอนาน 
2.ระบบการพัฒนาคุณภาพงานไมเปนวฒันธรรม 
3.ระบบการสื่อสารและประสานงานพบปญหาจาก
การประสานระหวางหนวยงาน 
4.ระบบการติดตามประเมินผลไมครอบคลุมทุก
หนวยงาน 

๔. Staff 
 
 

๑. บุคลากรสวนใหญ มีประสบการณใน
การทํางาน 
 
 

๑.บุคลากรขาดการจัดการความรูและทักษะรองรบั
การพัฒนาตาม Service Plan  
2.ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล 
3.ระบบการพัฒนาบุคลากรไมเอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากร 
4.บุคลากรสวนใหญมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ 

๕. Skill 
 

๑. บุคลากรมีความรูทักษะ มีความ
ชํานาญเฉพาะดาน  

1.บุคลากรมุงทํางานประจํามากกวาการทํางาน
แบบริเร่ิมสรางสรรค 
2.ขาดการพัฒนาบุคคลากรในระดับปฏบิัต ิ

๖. Style 
 
 

๑. สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหความสาํคัญกับการ
พัฒนางาน 
2.มทีิศทางในการทาํงานที่ชัดเจน 
 

๑.การสรางสรรคบรรยากาศขององคกร  
 

๗. Share Value ๑. มีคานิยม ที่เปนลายลักษณอักษร และ
บุคลากรมีสวนรวมกันกําหนด 
 

๑. การสื่อสาร/ทําความเขาใจ 
ไมทั่วองคกรการปฏิบัติของบุคลากรตามคานยิม/
วัฒนธรรมองคกร  
2.การปฏิบัติของบุคลากรตามคานิยม/วฒันธรรม
องคกรไมครอบคลุม  
ขาดการกระตุนจากหัวหนางานอยางตอเนื่อง 
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยใช PEST-HELP Model 
PEST-HELP Model Opportunities (โอกาส) Threat (ภัยคุกคาม) 

 
Politics 

 
- มีนโยบายดานสุขภาพระดบัชาต ิ,ระดับ   
ทองถ่ินที่ชัดเจน 
- นโยบายสรางเสริมสุขภาพไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากองคกรทองถ่ิน 
- นโยบายการพัฒนาคณุภาพสถานบริการ 
ตามมาตรฐานตางๆ ชัดเจน 
-มีนโยบายสนับสนุนและเนนเรื่องโรคไมตดิตอ 

- ไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพฯ ไมเพียงพอ 
- การจัดสรรงบประมาณของประชากรตางดาวไม
ครอบคลุมการแกไขปญหาสุขภาพ 
 

Economic 
 

-มนีโยบาย รักษาฟร ี
-มีนโยบายกองทุนบัตรประกันสุขภาพแรงงาน
ตางดาว 

- ราคาน้ํามันสูง/คาครองชีพสูง 
- ตนทุนบริการสูง  
-ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

Social-culture 
 
 

- เปนพื้นที่การเกษตร  
- องคการทองถ่ินเขมแข็ง มีการประสานงานด ี
- สังคมแบบเอ้ือเฟอ 
- มีระบบการสรางเสรมิสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน 
 

- มีแรงงานยายถ่ิน/แรงงานตางดาวและผูติดตาม
ในพ้ืนที่มาก 
-ประชาชนไมปฏบิัติตามกฎหมายจราจร 
- ปญหาสุขภาพประชากรมีความรนุแรงและ
ซับซอนมากขึ้น 
- ผูสูงอายุ/ผูพิการเพ่ิมข้ึนเกิดภาวะพึ่งพิง 

Technology 
 
 

- มีระบบการสื่อสารที่ทันสมยั ประชาชน
สามารถเขาถึงไดงาย 
- ประชาชนมีการศึกษา/มีความรูมากขึ้น 
- สนใจรับรูขาวสารมากขึ้น 
- มีชองทางหลากหลายในการรบั/สงขอมูล 

- ประชาชนเรียกรองสิทธิมากขึ้น 
- มีการเปรยีบเทียบบริการกับภาคเอกชน 

Health -มีระบบการสรางเสริมสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน 
- มีเครือขายการดูแลสุขภาพในชุมชน 
 

- พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงตอการ 
เกิดโรค/ผูปวยเรื้อรังมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
 

Environment -มีแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ คอคอดกระ วัด
สุวรรณครีี น้ําตกบกกราย 

1.สิ่งแวดลอมเอ้ือตอการเกิดโรคระบาด 
2. มีชองทางการเขาออกหลายชองทางทําให
ปองกันควบคุม โรคตดิตอในพ้ืนที่ชายแดนทําได
ยาก 
3. มีจุดผานแดนธรรมชาต ิ
 

People - รายไดในการจัดเก็บคาบริการ กลุมตางดาว  - การสื่อสาร/ภาษาของตางดาว  
- คนไทยเปนโรค HT เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
- ประชาชนสวนใหญขาดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
- ปญหายาเสพติดท่ีสงผลตอสุขภาพ 
- ความคาดหวังของประชาชนดานงานบริการมสูีง 
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วิเคราะห SWOT โรงพยาบาลกระบุรี 
 จุดแข็ง (Strengths = S) 

S1.จนท.มีสวนรวม ในการจัดทํายุทธศาสตร 
S2.มีการปรับเปลี่ยนแผนความยืดหยุน 
S3.ทรัพยากรเพียงพอ 
S4.มีระบบการเก็บขอมูลท่ีเปน มีการวิเคราะห
และนํามาใชประโยชน 
S5.มีทีมรับผิดชอบระบบงานที่ชัดเจน 
S6.มีทีมดูแลตอเนื่อง 
S7.มีการรับรักษาผูปวยพมาเพิ่มข้ึน 
S8.ทีม SRRT เขมแข็ง 
S9.มีการจัดทําแผนซอมอัคคีภัย 
 

จุดออน (Weaknesses = W)  
W1.การสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ 
W5.ขาดการสื่อสารผลการปรับปรุงแกผูรับบริการ 
W7.การสื่อสารกับผูปวยตางดาว 
W8.ขาดการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
W4.มีขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการ 
W6.ผูปวยตางดาวจํานวนมาก 
W2.การนํามาตรฐานสูการปฏิบัติไมครบถวน ตอเนื่อง 
W3.การบริหารทรัพยากรใหเกิดความคุมคา 
W9.สิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาลไมสะอาด 
W11.เจาหนาที่ขาดความรูเก่ียวกับระบบงาน เชน ความเสี่ยงฯ 
W12.ขาดทักษะดานบริหาร 
W13.เจาหนาที่ขาดทัศนคติ/ขาดการมีสวนรวม 
W14.การใชเครื่องมือคุณภาพ 
W15 เจาหนาที่ขาดแรงจูงใจ/ขาดบรรยากาศในการทํางาน 

โอกาส O 
1.รายไดในการจัดเก็บคาบริการ กลุมตางดาว  
๒. การคมนาคมเขาถึงทุกพื้นที ่
๓. ผูนํา/ภาคี ใหความรวมมือในการดําเนินงานดานสุขภาพ 
๔. มีชองทางการสื่อสารหลายชองทาง เชน วิทยุชุมชน Lineกลุม
งาน ภาคีการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียน 
๕. มีบุคคลตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ 
๖. กฏหมายรองรับตอการดําเนินงานดานสุขภาพ 
๗. มีระบบเทคโนโลยีสุขภาพท่ีทันสมัย 

SO 
1.การจัดระบบดูแลสุขภาพใหทันสมัย(ความทา
ทาย การเขาถึง) 
 

WO 
1.พัฒนาบุคลากร เกง ดี มีความสุข (ความทาทาย Service 
mind โครงการ OD ) 
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๘. สถานการณเงนิของ CUP อยูในสภาวะปกติ 
๙. ผูนําทองถิ่นใหความสําคัญในการแกไขปญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ (การขับเคลื่อนกองทุน) 
อุปสรรค T 
๑. การสื่อสาร/ภาษาของตางดาว  
๒. มีชองทางการเขาออกหลายชองทางทําใหปองกันควบคุม 
โรคตดิตอในพ้ืนที่ชายแดนทําไดยาก 
๓. มีจุดผานแกนธรรมชาติ 
๔. การจัดสรรงบประมาณของประชากรตางดาวไมครอบคลุมการ
แกไขปญหาสุขภาพ 
๕. คนไทยเปนโรค HT เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
๖. ประชาชนสวนใหญขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง 
๗. ปญหายาเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ 
๘. ใชกฏหมายไมจริงจัง 
๙. ความหลากหลายของประชากรมีวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๑๐. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
๑๑. มีกลุมภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมขึ้น 
๑๒. อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 
๑๓. คานิยมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปมีเพ่ิมมากขึ้น 
๑๔. มีการเปลี่ยนแปลงผูนําทองถ่ินบอยทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง 

ST 
1. การจัดการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมมาภิบาล(ความทาทาย โครงสราง) 
 

WT 
1.พัฒนาบุคลากร เขาสูประชาคมอาเซียน (ความทาทาย ดาน
ภาษา นวัตกรรม ใบรับรองแพทย ใบสงตวั ใบนัด Scan นิ้ว การ
ทําบัตรเชื่อม 7 ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

SO   1.การจัดระบบดูแลสุขภาพใหทันสมัย (ความทาทาย การเขาถึง) 
ST    2.การจัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล (ความทาทาย โครงสราง) 
WO  3.พัฒนาบุคลากร เกง ดี มีความสุข (ความทาทาย Service mind โครงการ OD) 
WT  4.พัฒนาบุคลากร เขาสูประชาคมอาเซียน (ความทาทาย ดานภาษา นวัตกรรม ใบรับรองแพทย ใบสงตัว ใบ
นัด Scan นิ้ว) 
 
จุดเนน/เข็มมุง  (ป2561) 

1. พัฒนาบุคลากร เกง ดี มีความสขุ (Competency)   

2. พัฒนาคุณภาพการดูแลตามความทาทาย (DM,HT) HI MI Stroke 

3. พัฒนาสิ่งแวดลอม สวล.เพื่อการเยียวยา 
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แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลกระบุรี 2561-2565 

วิสัยทัศน : ระบบดูแลสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ือประชาคมอาเซียน ในป 2565 
 
คานิยมรวม :  KRA (รูดี คิดดี มีความรับผิดชอบ) 
(Knowledge : ความรู  Responsibility : ความรับผิดชอบ(ตอตนเอง ,ผูรับบริการ ,สังคม)  Attitude : ทัศนคติที่ดี) 
 
พันธกิจ 
 1.พัฒนาระบบดูแลสุขภาพใหทันสมัย 
 2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
 3.พัฒนางานวิชาการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
กลยุทธ 
  SO     1. การจัดระบบดูแลสุขภาพใหทันสมัย (ความทาทาย การเขาถึง) 
   ST      2. การจัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล (ความทาทาย โครงสราง) 
  WO    3. พัฒนาบุคลากร เกง ดี มีความสุข (ความทาทาย Service mind โครงการ OD ) 
  WT     4. พัฒนาบุคลากร เขาสูประชาคมอาเซียน (ความทาทาย ดานภาษา นวัตกรรม ใบรับรองแพทย ใบสงตัว ใบนัด Scan นิ้ว) 
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พันธกิจ เปาประสงคเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ /ป กลยุทธ Action 
1.พัฒนาระบบดูแล
สุขภาพใหทันสมัย 

1.1 ประชาชนมีสุขภาวะ มี
ศักยภาพในการดํารงชีวิต 

1.ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

1.การจัดระบบดูแลสุขภาพให
ทันสมัย (ความทาทาย การเขาถึง) 

1.พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพ 

1.2 ผูรับบริการเขาถึง
บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

๒.ประชาชนไดรับการบริการที่มี
มาตรฐาน 2.เพ่ิมรายไดจากบริการพิเศษ 

3.พัฒนาระบบสิ่งแวดลอม 
4.ลดคาใชจายโดยนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
5.พัฒนาการจัดทําฐานขอมูล
ผูรับบริการใหครอบคลุมทุกกลุมบริการ 

2.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
มาตรฐาน 

2.1องคกรมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาล 

3.พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใหบริการที่มีคณุภาพ 

2.การจัดการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล (ความทาทาย 
โครงสราง) 

6.พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ 
ติดตาม ใหมีประสิทธิภาพ 
7.พัฒนาคานิยมสูการปฏิบัติ 
8.พัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
แกบุคลากรทั้งหมด 
9.การจัดซื้อจัดจาง วัสดุ เหมาะสมกับ
ราคา 
10.ตนทุนตอบริการ 
11.ประหยัดสาธารณูปโภค 
12.พัฒนาระบบการสื่อสารบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
13.การสื่อสารยุทธศาสตร 

 
 

พันธกิจ เปาประสงคเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ /ป กลยุทธ Action 
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 2.2 บุคลากร เกง ดี มี
ความสุข 

4.บุคคลากรไดรับการพัฒนาตาม
ความทาทายอยางครอบคลุม 

3.พัฒนาบุคลากร เกง ดี มีความสุข 
(Competency)   

14.พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ 

5.ความพึงพอใจของบุคคลากร
ตอระบบการบริหารจัดการ 

15.พัฒนาการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง
บุคคลากรใหมีความสุข 
16.พัฒนาพฤติกรรมบริการเจาหนาที่ 
17.วางแนวปฏิบัติในการใหรางวัลแกผู
ปฏิบัติใหชัดเจน 

2.3 บริหารจัดการความ
เสี่ยงในหนวยงาน 

6.บุคลากรมีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน/ผูรับบริการไดรับ
บริการที่มีคณุภาพ 

18.พัฒนาการจัดการลดความเสี่ยงใน
หนวยงาน 

3.พัฒนางานวิชาการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

3.1พัฒนาบุคลากร เขาสู
ประชาคมอาเซียน 

8.พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ให
รองรับอาเซียน 

4.พัฒนาบุคลากร เขาสูประชาคม
อาเซียน  

19.พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ให
รองรับอาเซียน 
(ความทาทาย ดานภาษา) 

9.พัฒนาผลงานดานวิชาการให
รองรับอาเซียน 

5.พัฒนาผลงานดานวิชาการให
รองรับอาเซียน 

20.พัฒนาผลงานดานวิชาการรองรับ
การปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวัง(Key Results Area : KRA)2559-2563 โรงพยาบาลกระบุรี 
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Balanced 
Score card 
 
 

ยุทธศาสตร 

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
Customers and Stakeholder 

Perspective (C) 

กระบวนการภายใน 
Internal Process Perspective( 

I ) 

การเรียนรูและการพัฒนา 
Learning Perspective ( L ) 

การเงินและการงบประมาณ 
Financial and Budget 

Perspective ( F ) 

SO1.การจัดระบบดูแล
สุขภาพใหทันสมัย 
(1.1 ประชาชนมีสุข
ภาวะ มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต) 

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ 
๒. ประชาชนไดรับการบริการท่ีมี
มาตรฐาน 
 

 

 

พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพใหมีมาตรฐานตาม
Service Plan 
พัฒนาการจัดทําฐานขอมูล
ผูรับบริการใหครอบคลุมทุกกลุม
บริการ 
พัฒนาระบบสิ่งแวดลอม เพื่อความ
ปลอดภัยในการใหบริการแก
ผูรับบริการ 
-ทําบัตร online 
-ชุดใหประชาสัมพันธ เชน วิสยัทัศน 
อักษรวิ่ง มัลติมีเดีย 

๒. พัฒนาความรูเจาหนาที่ตาม
ความทาทาย (DM,HT)  
๓. พัฒนาศักภาพของเจาหนาที่ 
ในการบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน 
๔. พัฒนาองความรูเรื่อง พรบ.
ขอมูลขาวสาร 
 

- ลดคาใชจายโดยนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ยกเลิก OPD Card 
Scan นิ้ว 
ลด ฟลม X-ray  
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Balanced 
Score card 
 
 

ยุทธศาสตร 

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
Customers and Stakeholder 

Perspective (C) 

กระบวนการภายใน 
Internal Process Perspective( 

I ) 

การเรียนรูและการพัฒนา 
Learning Perspective ( L ) 

การเงินและการงบประมาณ 
Financial and Budget 

Perspective ( F ) 

SO1.การจัดระบบดูแล
สุขภาพใหทันสมัย 
(1.2 ผูรับบริการเขาถึง
บริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน) 

๑.จัดบริการมาตรฐานเดียวกัน 

2.ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย  

 

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมี
มาตรฐานวิชาชีพ(HA , QA , PCA, 
LA ) 
-.จัดชองทางใหบริการเฉพาะ 
-มีลามชวยในการสื่อสารใหชัดเจน 
-มาตรฐาน แผนงานท่ีสําคัญ HA 
พยาบาล LAB ฯลฯ 

- เพ่ิมรายไดจากบริการพิเศษ 
/ สปาหลังคลอด 
คลอดไมมีสิทธิ/ คลินิคนอก
เวลาสิทธิเบิกได(แผนไทย 
ทันตกรรม OPD ตรวจ
สุขภาพ / สรางสุขภาพ ฟต
เนต ศูนยอาหาร) 

ST   2.การจัดการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาล 
(บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล) 

๑. ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในการรับบริการ 

๒. ใหขอมูลตามความเปนจริง และ

เหมาะสม 

- พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ 
ติดตาม ใหมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาคานิยมสูการปฏิบัติ 
- แบบบันทึกการรักษาใบยินยอม

การรักษา ใหขอมูลที่ถูกตอง 
- พัฒนาระบบสนับสนุนการ

ใหบริการที่มีคณุภาพ 

-. พัฒนาทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม แกบุคลากรทั้งหมด 
-. บุคคลตนแบบ  
ใหรางวัล จัดศึกษาดูงาน เติมพลัง
จิตใจ 
 

เพิ่มเสถียรภาพการเงิน 
 -การจัดซื้อจัดจาง วัสดุ 
เหมาะสมกับราคา 
- ตนทุนตอบริการ 
- ประหยัดสาธารณูปโภค 
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โรงพยาบาลกระบุรี จ.ระนอง  

Balanced 
Score card 
 
 

ยุทธศาสตร 

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
Customers and Stakeholder 

Perspective (C) 

กระบวนการภายใน 
Internal Process Perspective( 

I ) 

การเรียนรูและการพัฒนา 
Learning Perspective ( L ) 

การเงินและการงบประมาณ 
Financial and Budget 

Perspective ( F ) 

WO 3.พัฒนาบุคลากร 
เกง ดี มีความสุข 
(บุคลากร เกง ดี มี
ความสุข) 

-บุคคลากรไดรับการพัฒนาตาม
ความทาทายอยางครอบคลุม 
-ความพึงพอใจของบุคคลากรตอ
ระบบการบริหารจัดการ 

- พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ให
สอดคลองตามService Plan 
พัฒนาพฤติกรรมบริการ 

- พัฒนาการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง
บุคคลากรใหมีมีความสุข 

- พัฒนาพฤติกรรมบริการ 
(บุคลิกภาพ การแตงกาย การ
ทํางานเปนทีม) 
-วางแนวปฏิบัติในการใหรางวัล
แกผูปฏิบัติใหชัดเจน 

-สรางรายไดจากความ
ถูกตองครบถวนของขอมูล 

WT 4.พัฒนาบุคลากร 
เขาสูประชาคมอาเซียน 

-บุคคลากรไดรับการพัฒนาดาน
การสื่อสารอยางครอบคลุม 
-ลดการรองเรียนจากลูกคาอาเซียน 
 

- พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ให
รองรับอาเซียน 

-  

-พัฒนาผลงานดานวิชาการให
รองรับอาเซียน 
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-เสนอผลงานวิจัย 
-R๒R เรื่องเลา 
-นวัตกรรม 

-สรางรายไดจากนวัตกรรม
อาเซียน 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร 2562 

โรงพยาบาลกระบุรี จ.ระนอง  

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561  

แผนงานโครงการ  Action กิจกรรม KPI ผูรับผิดชอบ 
1.การสื่อสาร
ยุทธศาสตรองคกร 

1.การสื่อสาร
ยุทธศาสตร 

-จัดประชุมเชิงปฏบิัติการการสือ่สาร 
วิสัยทัศน คานิยมลงผูปฏิบัติ 2 ครั้งป 

รอยละ100 ของหนวยงานมีแผนปฏิบัติการที่
สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรโรงพยาบาล 

งานยุทธศาสตร/ ผูบริหาร/
งานบุคคลากร 

-จัดเวทีผูบริหารพบผูปฏิบัติ  รอยละ100 บุคคลากรในโรงพยาบาลมีความรูเร่ือง
แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

หัวหนาฝาย/งานบุคคลากร 

-จัดเวทีหัวหนาพบลูกนอง รอยละ100 บุคคลากรในโรงพยาบาลสามารถบอก
เปาหมายของการทํางานที่สอดคลองกับ แผนยุทธ
ศาสตรโรงพยาบาลได 

หัวหนางาน 

 รอยละ100 องคกรมีปายตอนรบั /ปายวิสัยทัศน/ 
พันธกิจ ที่เหมาะสม  

หัวหนาบริหาร 

2.พัฒนาสิ่งแวดลอม 
สวล.เพ่ือการเยียวยา 

2.พัฒนาระบบ
สิ่งแวดลอม 

-จัดทําโครงการ 5 ส. สูอาเซียน   รอยละ100 ของหนวยงานมีการพัฒนากิจกรรม 5 ส.
และ ผานมาตรฐาน 5 ส. 

คณะกรรมการ 5 ส.หัวหนา
บริหาร/ 

รอยละ100 ของหนวยงานบริการมีปาย 3 ภาษา หัวหนาบริหาร/เวช/ประกัน 

-จัดทําโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานบริการ 
 
 

รอยละ100 องคกรผานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

หัวหนาบริหาร/เวช 
ENV 

รอยละ100 หนวยงานในโรงพยาบาลผานมาตรฐาน 
Green & Clean Hospital 

ENV/หัวหนาบริหาร/เวช 

3.พัฒนาการจัดการลด
ความเสี่ยงใน
หนวยงาน 

-จัดอบรมงาน IC ในหนวยงาน 
 

รอยละ 95 ของเจาหนาที่ไมประสบอันตรายและ
เจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน 

ENV/หัวหนาบริหาร/เวช 

-จัดอบรม ทบทวน แนวทาง วิธีการ 
การใหบริการงานเวชระเบียน 

รอยละ 100 ของเจาหนาที่หองบัตรไดรับการ
พัฒนาความรูในการบันทึกและใหเวชระเบียน 

เวชระเบียน 
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โรงพยาบาลกระบุรี จ.ระนอง  

แผนงานโครงการ  Action กิจกรรม KPI ผูรับผิดชอบ 
  -มีการจัดตั้งและประชุมทีมไกลเกลี่ยใน

หนวยงาน  
รอยละ 100 ผูรองเรียนไดรับการตอบกลับแกไขทุก
ราย 

งานไกลเกลี่ย 

3.การพัฒนาคน สราง
จิตสํานึก   
  

4.พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที ่

-ประเมินสมรรถนะ  ระดับหัวหนางาน  
รายบุคคล 

รอยละ100 บุคคลากรไดรับการประเมินสมรรถนะ   ผูรับผิดชอบงาน HRD/
หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 

-พัฒนาบุคลากรตามสวนขาดและความ
เสี่ยงที่เกิด ทั้งภายนอกและภายใน 

รอยละ100 บุคคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะสวน
ขาดตามผลการประเมิน  

ผูรับผิดชอบงาน HRD/
หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 

-พัฒนาความรูเจาหนาที่ตามความทา
ทาย(DM,HT) HI MI Stroke 

รอยละ100 บุคคลากรเปาหมายไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามความทาทาย(DM,HT) HI MI Stroke  

ผูรับผิดชอบงาน HRD/
หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 

5.พัฒนาทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม แก
บุคลากรทั้งหมด 

โครงการพัฒนาจรยิธรรมคุณธรรมแก
บุคลากร 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองวินัย
ขาราชการ 
-เขาวัด/ฟงพระฟงธรรม 
-พัฒนาพฤติกรรมบริการ/ปรับ
บุคลิกภาพ/การแตงกาย/การทาํงาน
เปนทีม 

รอยละ100 บุคคลากรผานเกณฑคุณธรรมจริยธรรม หัวหนาบริหาร/ผูรับผิดชอบ
งาน HRD 

รอยละ100 บุคคลากรมีพฤติกรรมการแตงกายเสื้อผา
หนาผม รองเทา ตามระเบียบ 
(ปายชื่อใหม ตัวโต ระบไุด / ปกชื่อที่เสื้อ) 

หัวหนาบริหาร/ผูรับผิดชอบ
งาน HRD 

รอยละ100 บุคคลากรผานการอบรมวินัยขาราชการ หัวหนาบริหาร/ผูรบัผิดชอบ
งาน HRD 
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โรงพยาบาลกระบุรี จ.ระนอง  

แผนงานโครงการ  Action กิจกรรม KPI ผูรับผิดชอบ 
 6.พัฒนาการจัดกิจกรรม

ที่ตอบสนองบุคลากรให
มีความสุข 

- ใหรางวัล จัดศึกษาดูงาน เติมพลัง
จิตใจ 
-พัฒนาการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง
บุคคลากรใหมีความสุข สวัสดิการ 
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
-จัดบอรดความดี /บุคคลตนแบบ /วาง
แนวปฏิบัติในการใหรางวัลแกผูปฏิบัติ
ใหชัดเจน 
-ประเมิน Happinometer) 

รอยละ100 บุคคลากรผานเกณฑประเมินความสุข 
 
 

หัวหนาบริหาร/ผูรับผิดชอบ
งาน HRD 

4.วิชาการ และ
เทคโนโลย ีงานวิจัย 
นวัตกรรม  
 

7.พัฒนาผลงานดาน
วิชาการรองรบัการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

-เวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู  
-เสนอผลงานวิจัย  
-R๒R /เรื่องเลา 
-นวัตกรรม 

รอยละ 100 ขององคกรมีผลงานวิจัย/ R๒R /เรื่องเลา/
นวัตกรรม 
 

ฝายการ/IT 

พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ ในการ
บันทึกขอมูลตามมาตรฐาน 

รอยละ 100 ของเจาหนาที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพใน
การบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน 

ฝายการ/เวชระเบียน 

พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ใหรองรบั
อาเซียน(ความทาทาย ดานภาษา) 

รอยละ 100 ของเจาหนาที่ผูใหบริการไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานภาษา 

ฝายการ 

จัดทํานวัตกรรม ใบรับรองแพทย ใบสง
ตัว ใบนัด Scan นิ้ว 

รอยละ 100 ขององคกรมีจัดทํานวัตกรรม ใบรับรอง
แพทย ใบสงตัว ใบนัด Scan นิว้ นวัตกรรมควบคุมโรค 
mapping เชื่อมกูเกิล TB ไทยพลัดถ่ิน 

ฝายการ/IT  

 

 

 


