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แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลรองกวาง ป 2561-2565

วิสัยทัศน(Vision) “โรงพยาบาลคุณภาพ รวมกับภาคีเครือขาย ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ(Mission)

1.สงเสริมใหทุกหนวยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแกกลุมเปาหมายท่ีคลอบคลุมท่ัวถึง อยางมีคุณภาพและสรางเสริมสุขภาพใหเกิด

การ เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

2.ผลักดันใหเจาหนาท่ีพัฒนาคุณภาพจนเกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

4.สงเสริมใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและสรางนวัตกรรม

5.สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลใหเอื้อตอการบริการสุขภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issues)

ยุทธศาสตรท่ี 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2.พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรท่ี 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 5.สงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการบริการ

คานิยม

ย้ิมแยมตอนรับ บริการประทับใจ หวงใยสุขภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการหลัก และกลยุทธ ป 2561

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1.
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ

G 1: ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกกลุมวัย
สามารถจัดการตนเอง
ครอบครัว และชุมชนได
ตามศักยภาพ

R 1: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพในการ
จัดการปญหาพฤติกรรมสุขภาพตามกลุม
วัย

1.พัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่เชื่อมโยงระหวางทีมหมอครอบครัว
กับภาคีเครือขายเพื่อใหระบบบริการสุขภาพไรรอยตอ
2.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับแบบองครวม
3. การสรางเสริมสุขภาพในกลุมโรคเร้ือรัง
4. การเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยเนนโรค
ทางระบาดวิทยาที่สําคัญ

5. ระบบการแพทยฉุกเฉินและระบบการสงตอแบบมีสวนรวม

R 2: รอยละของประชาชนที่มีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม ในทุกกลุมวัย

1. เสริมสรางความตระหนักใสใจใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในแตละกลุมวัย

2. กลยุทธในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในแตละ
กลุมวัย



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1.
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(ตอ)

G 2: ระบบบริการสุขภาพ
ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพ คลอบคลุมบริการ
ทุกสาขา เชื่อมโยงบริการ
ทุกระดับเพื่อใหประชาชน
เขาถึงที่เทาเทียม ทั่วถึงและ
เปนธรรม

R 3 :โรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน

1.การพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ
2.วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุงระบบคุณภาพ

R4 :ประชาชนในกลุมปกติ กลุมเสี่ยงและ
กลุมปวยไดรับบริการสุขภาพแบบองค
รวม

1.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับแบบองครวม
2.พัฒนาคลินิกบริการตามService plan แตละสาขา

R 5 :รอยละของกลุมโรคเปาหมายสําคัญ
ที่เปนปญหาสาธารณสุขผานเกณฑ
ตัวชี้วัด

1.ระบบการดูแลผูปวยที่มีประสิทธิภาพ
2.ระบบคุณภาพ ติดตามประเมินผลการดูแลผูปวยทุกขั้นตอน
3.การพัฒนาระบบการสงตอไปยังสถานพยาบาลอ่ืนอยางไรรอยตอ

G 3: ผูรับบริการพึงพอใจ R 6: ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
ระบบบริการสาธารณสุข

1. พัฒนาระบบบริการและภาพลักษณองคกร

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการโดยเนนการฟงเสียงสะทอน
ประสบการณจากผูมารับบริการ



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 2.
พัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพ

G 4 :บุคลากรพัฒนา
คุณภาพจนเกิดเปน
วัฒนธรรมคุณภาพ

R 7:รอยละหนวยงานมีการพัฒนางาน
ประจําอยางตอเน่ือง(CQI)

1.พัฒนาบุคลากรใหนําผลลัพธจากงานประจํามาพัฒนาอยางตอเน่ือง
(CQI)

G 5:บุคลากรมีสมรรถนะ
และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

R 8:ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
2. การจัดสรรและบริหารบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

R 9: ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการ
จัดการดานความรู ผลงานดานวิชาการ
และนวัตกรรมองคกร

1. พัฒนาการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการ นวัตกรรม และ
งานวิจัย



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 3.พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

G 6: การขับเคลื่อนแผนงาน
และยุทธศาสตรอยางมี
ประสิทธิภาพ

R 10: ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
และโครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
องคกร

1. พัฒนากลยุทธเพื่อนําสูการปฏิบัติ
2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร

G 7: การบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพ

R 11: ระดับความสําเร็จของการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

1.พัฒนาระบบการควบคุมภายในระดับกลุมงานและในระดับ
หนวยงาน

G 8: ระบบการเงินการคลัง
มีประสิทธิภาพ

R12: คุณภาพบัญชีผานเกณฑ 1. พัฒนาคุณภาพตามเกณฑระบบบัญชี

R 13: ระดับความสําเร็จการพัฒนาตนทุน
บริการ

1. การวิเคราะหตนทุนบริการระดับหนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 4.

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม

G 9: มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเวชระเบียนที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
องคกร

R 14: ระดับความสําเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารจัดการใน
ทุกระดับ

R 15: ความสมบูรณของเวชระเบียน
ผูปวย

1. กลยุทธในการเพิ่มดัชนีผูปวยใน

2. พัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนผูปวยที่มีความสอดคลองกับ
กระบวนการดูแลผูปวย



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 5.
สงเสริมและพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอ
การบริการ

G 10: ระบบสิ่งแวดลอม
เพื่อความปลอดภัยและการ
ดูแลพิทักษสิ่งแวดลอม
ชุมชน

R16 โรงพยาบาลผานเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital

1. พัฒนาอาคาร สถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณใหเพียงพอและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานกรมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



วิสัยทัศน: “โรงพยาบาลคุณภาพ รวมกับภาคีเครือขาย ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”

G 5: บุคลากรมีสมรรถนะและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

G 2: ระบบบริการสุขภาพไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
ครอบคลุมการบริการทุกสาขา เชื่อมโยงบริการทุกระดับ
เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการท่ีเทาเทียม ท่ัวถึง และเปนธรรม

G 7: การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ G 8: ระบบการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ

G 9: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ท่ีสนับสนนุการปฏิบัติงานในองคกร

G 10: ระบบสิ่งแวดลอมเพ่ือความ
ปลอดภัยและการดูแลพิทักษ
สิ่งแวดลอมชมุชน

G 4: บุคลากรพัฒนาคุณภาพจน

เกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2:

พัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3:

พัฒนาระบบบรหิารจดัการ

ยุทธศาสตรท่ี 5
สงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ

บริการ

G 3: ผูรับบริการพึงพอใจ

G 1: ประชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุมวัย สามารถจัดการตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดตามศักยภาพ

G 6: การขับเคลื่อนแผนงานและ
ยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร 1:

พัฒนาระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี4:

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม
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ตัวช้ีวัดผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตร (Road Map) โรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ 2561

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1.
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

G 1: ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุมวัย
สามารถจัดการตนเอง ครอบครัว
และชุมชนไดตามศักยภาพ

R 1: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพ การเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพในการ
จัดการปญหาพฤติกรรมสุขภาพตามกลุมวัย

ระดับ 5 ไพรวรรณ

ทัศนีย

อัจฉรา

R 2: รอยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม ในทุกกลุมวัย

รอยละ80 ไพรวรรณ
ภารวี

G 2: ระบบบริการสุขภาพไดรับ
การพัฒนาใหมีคุณภาพ คลอบคลุม
บริการทุกสาขา เชื่อมโยงบริการทุก
ระดับเพื่อใหประชาชนเขาถึงที่เทา
เทียม ทั่วถึงและเปนธรรม

R 3 :โรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน

ผานการ
รับรองข้ัน 3

ประภัสสร
ศรีรัตน

R4 :ประชาชนในกลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมปวย
ไดรับบริการสุขภาพแบบองครวม

รอยละ80 นารีรัตน
ศรีรัตน

R 5 :รอยละของกลุมโรคเปาหมายสําคัญที่เปนปญหา
สาธารณสุขผานเกณฑตัวชี้วัด

รอยละ80 นารีรัตน
ศรีรัตน

G 3: ผูรับบริการพึงพอใจ R 6: ความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบบริการ
สาธารณสุข

รอยละ80 ธาราทิพย

นารีรัตน



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2.
พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ

G 4 :บุคลากรพัฒนาคุณภาพจนเกิด
เปนวัฒนธรรมคุณภาพ
G 5:บุคลากรมีสมรรถนะและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

R 7:รอยละหนวยงานมีการพัฒนางานประจําอยาง
ตอเน่ือง(CQI)

รอยละ90 อัจฉรา
ศรีรัตน

R 8:ระดับความสําเร็จของระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล

70 คะแนน อัจฉรา
อภิญญา

R 9: ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการดาน
ความรู ผลงานดานวิชาการ และนวัตกรรมองคกร

ระดับ 5 อัจฉรา
ศรีรัตน

ยุทธศาสตรท่ี 3:

พัฒนาระบบบรหิารจดัการ

G 6: การขับเคลื่อนแผนงานและ
ยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ

R 10: ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและโครงการ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาองคกร

รอยละ90 วีรชัย

ศรีรัตน

G 7: การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ

R 11: ระดับความสําเร็จของการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ระดับ 5 พรชัย
ศรีรัตน

G 8: ระบบการเงินการคลังมี
ประสิทธิภาพ

R12: คุณภาพบัญชีผานเกณฑ FAI 90 คะแนน เฉลิมศรี
ทิพากร

R 13: ระดับความสําเร็จการพัฒนาตนทุนบริการ ไมเกินคามัฐย
ฐานกลาง

ประภัสสร
วีรชัย

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรท่ี 4:

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม

G 9: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเวชระเบียนที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในองคกร

R 14: ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร

ระดับ 5 วีรชัย

R 15: ความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวย รอยละ80 พิมพชนก

จันทรเพ็ญ

ณฐกร

ยุทธศาสตรที่ 5.สงเสริมและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอ
การบริการ

G 10: ระบบสิ่งแวดลอมเพื่อความ
ปลอดภัยและการดูแลพิทักษ
สิ่งแวดลอมชุมชน

R16 โรงพยาบาลผานเกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital

ระดับดีมาก พรชัย

มานิตา


