
 
 
 
 

นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ปี ๒๕๖6 
พญ.วิลาสินี ฉิมภักดี 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี   
 

การท างานด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ประกอบด้วย การแก้ปัญหา
สาธารณสุข ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และตามสถานการณ์ภัย
สุขภาพในพ้ืนที่ การท างานให้ประสบความส าเร็จ หรือมีผลสัมฤทธิ์งานที่ดี จะต้องมีการวางแผนในการ
ด าเนินงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแผนก าลังคน แผนการเงินการคลัง แผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงแผนงานคุณภาพ 
และมาตรฐานของสถานพยาบาลด้วย นอกจากอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเป็นอย่างดี
แล้ว ยังต้องสร้างภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอ าเภอ ผู้น าชุมชน เครือข่าย อสม. องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหารสถานศึกษา และชมรมต่างๆ ในอ าเภอ 
 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จะมีความมุ่งม่ันในการท างาน และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้ประสบความส าเร็จ โดย 

1. ให้บุคลากรทุกคนเน้นย้ าวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข และของเครือข่ายอ าเภอชัยบุรี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  ลดขั้นตอน
กระบวนการท างาน และระบบบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. การยุติปัญหาวัณโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
4. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
5.พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน 
6. พัฒนาระบบ Fast Track โดยเน้น Stroke  Sepsis Trauma  
7. พัฒนาคุณภาพการให้บริการในงานอนามัยแม่และเด็ก โดยพัฒนาระบบการดูแลให้มีคุณภาพใน

ส่วนของ ANC และ LR ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนในการดูแลค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ การ
ติดตามการฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง 

8. พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในทุก
ระดับ  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างาน ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ และภาคี
เครือข่ายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ก 
 

 
ค าน า 

 
 โรงพยาบาลชัยบุรี ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ตาม
ประเด็นส าคัญของพ้ืนที่  ตลอดช่วงชีวิตโดยใช้มิติคุณภาพและร่วมสร้างระบบสุขภาพอ าเภอให้เข้มแข็ง ยั่งยืน  
โดยมีคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชัยบุรี ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ 
กรอบแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2563-2567) ที่สอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและคุ้มทน 
 ทีมน าด้านบริหารโรงพยาบาล โดยมีส่วนร่วมของแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ  ได้ร่วมประชุมศึกษานโยบายรัฐบาล ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหา จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ปัจจัยคุกคาม หรือปัจจัยขับเคลื่อน แนวโน้ม ความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและข้อมูลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาทบทวน และจัดท ากรอบแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  พ.ศ.2563-
2567  ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลรวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปี  เป็นกลวิธีที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ ส าหรับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 ของ
โรงพยาบาลชัยบุรี จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2563-2567 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  และทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  2562 พร้อมจัดท า
ค าของบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม  เป้าหมายการให้บริการ ซึ่งการด าเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการช่วยกันขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
         
 
 
 
        (นางสาววิลาสินี  ฉิมภักดี) 

 นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
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วิสัยทัศน์(VISION) 

 

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาวะของคนชัยบุรี  ภายในปี  2567 
 

 

 
 

ทิศทางโรงพยาบาลชัยบุรี : CHAIBURI Safety 
ค าส าคัญ นิยาม 

C: Continuous 
care 

การดูแลต่อเนื่อง 
วัดการส่งต่อ 

วัดการเยี่ยมบ้าน 

H: Holistic care 
การดูแลองค์รวม ตัวผู้ป่วย(กาย/ใจ) 

ครอบครัว สังคม 

วัดความพึงพอใจผู้ป่วย  
งาน Palliative care 

ผู้ดูแล ครอบคลุม ชุมชนมีส่วนร่วม 

A:Accessibility การเข้าถึง 
การคัดกรองเบาหวาน ความดัน ผู้สูงอายุ 

การรับรองผู้พิการ งาน EMS 
การออกหน่วยเคลื่อนที่ 

I : Integration 
การผสมผสาน บูรณาการ ไร้รอยต่อ

Seamless 
วัดคุณภาพงานเช่น NCD โรคเบาหวานโดย

ทีมสหวิชาชีพ 

B: Buddhism 
คุณธรรม 

ธรรมะหรือหลักปฏิบัติทางศาสนา 
การปฏิบัติตามศีล ท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์  ชมรมจริยธรรม 
U:Unity ความสามัคคี การด าเนินงานทีมต่างๆ / DHS 

R:Responsibility 
การตอบสนองความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย(บุคลากร ผู้ป่วย ชุมชน)  
ความรับผิดชอบ 

วัดความพึงพอใจ  การท าเรื่อง DHS  การ
ไม่ทิ้งน้ าเสียสู่ชุมชน  

I: Innovation การสร้างนวัตกรรม เรียนรู้สิ่งใหม่ จ านวน CQI  R2R  นวัตกรรม 
Safety ความปลอดภัย ให้ใช้  Patient safety goal 

 

พันธกิจ(MISSION) 
 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามประเด็นส าคัญของพ้ืนที่  ตลอดช่วงชีวิต   
โดยใช้มิติด้านคุณภาพและร่วมสร้างระบบสุขภาพอ าเภอให้เข้มแข็ง  ยั่งยืน 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางองค์กร คา่นิยมองค์กร ยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลชัยบุรี  อ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ค่านิยม(CORE VALUE) 

SMILE 
Service Mild        : มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
Management       : การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
Interaction          : การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ เสมือนญาติของตนเอง 
Learning             : มีการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
Environment       : สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ในโรงพยาบาลมีการปรับปรุงพัฒนาให้น่าอยู่ 

จุดเน้น/เข็มมุ่ง 
           
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 5 โรคส าคัญ คือ 1.DM/HT 2.Stemi  3.Stroke  4.PPH  5.Sepsis  
2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 2P Safety เน้นระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (RDU) ,อุบัติการณ์การเกิดข้อร้องเรียนจากการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ 
และร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ 
3. พัฒนาระบบสร้างเสริมป้องกันโรคใน 5 โรคหลัก 
4. พัฒนาความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 
         

          1.  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
          2.  พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
          3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
          4.  บุคลากร  เก่ง  ดี  มีสุข 
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แผนท่ียทุธศาสตรโ์รงพยาบาลชยับุรี 

 

 

 

ยทุธศาสตร ์1 พฒันาคุณภาพระบบบรกิารสุขภาพ      
ใหม้คีุณภาพ 

ยทุธศาสตร ์2 พฒันาระบบสุขภาพ
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

ยทุธศาสตร ์3 พฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภายในองคก์รแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์

ยทุธศาสตร ์4 บุคลากร เก่ง ด ีมสีุข 
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วสิยัทศัน์ (vision) :    โรงพยาบาลชุมชนทีม่คีุณภาพในการดแูลสขุภาวะของคนชยับุร ีภายในปี 2567 

พนัธกจิ (mission):    พฒันาระบบการดแูลสขุภาพ  ตามประเดน็ส าคญัของพืน้ที ่ตลอดช่วงชวีติ โดยใชม้ติดิา้นคุณภาพ  และรว่ม

สรา้งระบบสขุภาพอ าเภอใหเ้ขม้แขง็ ยัง่ยนื 

  

  

เครือข่ายระบบบริการสุขภาพมีคณุภาพ    ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประชาชนมีสขุภาวะ 

  ระบบการ
ให้บริการสขุภาพได้

มาตรฐาน 

ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ มี
ความพึงพอใจ 

 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการสร้างสขุภาพ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และบรกิารด้านสุขภาพ 

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์และคุม้ค่า พัฒนาการบริหารงาน แบบธรรมาภิบาล 

 

 ส่งเสริม และสนับสนนุ บทบาท  และการ     

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระบบสขุภาพ 

สนับสนุน และเอื้ออ านวยความสะดวก

ด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

พัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชวีิต และ
แรงจูงใจของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร 

สนับสนุน พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย         
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ประเด็นยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปี 2566 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 

1.1  ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 1.  พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 

1.2  ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 2.  ส่งเสริมการดูแลโดย  ใช้มาตรฐานตามหลัก Patient 
Safety goal 
3.  พัฒนาระบบบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจ 
ประทับใจของผู้มารับบริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร 

2.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 2.1 ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเครือข่ายมี
ความสามารถในการดุแลสุขภาพ 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

3.1 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
การบริหารการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารการเงินการ
คลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้ป่วย 

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ 

4  บุคลากร  เก่งดี  มีสุข 
4.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ทักษะ ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีความผูกพันในการท างาน 

1.  พัฒนาความพร้อมและศักยภาพในการท างานของ
บุคลากรทุกระดับ 
2.  สร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ  

4.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

3.  ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรตามมาตรฐาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์   กลยุทธ์ โรงพยาบาลชัยบุร ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
(Initiatives/action plans/projects) 

ตัวชี้วัด 
Measures (KPIs) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ 

1.1 ผู้ รับบริการ
ได้ รับบริการที่ ได้
คุณภาพ 

1. พัฒนาระบบการ
ดูแลเฉพาะโรคอย่าง
ต่อเนื่องโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่าย 

- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

1.อุบัติการณ์เสียชีวิตในโรงพยาบาล 0 ราย วิไลวรรณ 

- โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
สู่การควบคุมระดับน้ าตาล ระดับความดันโลหิต 

2.ผู้ป่วย DM สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ (HbA1C < 7%) ≥40% สุวรรณทิพย์ 
3.ผู้ป่วย HT สามารถควบคุมความดนัโลหิตสูงได้ตามเกณฑ์ (ระดับ BP 
≤140-90 mmHg ติดต่อกันอย่างนอ้ย 2 คร้ัง) 

≥50% สุวรรณทิพย์ 

-โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
- โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง  
คบสอ.ชัย-บุรีประจ าปี 2562 
จัดท าโครงการ 

4.อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ 1% วิไลวรรณ 

- โครงการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 5.ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดกรณีคลอดทางช่องคลอด < 5% อัมมร 
- รู้เร็วปลอดภัยจากหัวใจขาดเลือด(STEMI) 6.อัตราผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน 1 ชั่วโมง 100% สุวรรณทิพย์ 

1.2 ผู้ รับบริการ
ปลอดภัย เข้าถึง
บ ริ ก า ร แ ล ะ พึ ง
พอใจ 

2. พัฒนาความ
ปลอดภัยในการ
บริการและส่งเสริม
การดูแลโดย ใช้
มาตรฐานตามหลัก 
Patient Safety 
goal  

- โครงการ IC Day 
- โครงการ Delivery Hand Hygiene 

8.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  0:1000 วัน
นอน 

เสาวรส 

- โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง 
RDU เข้มข้น ชุมชนต้นแบบ 

9.ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล   

ระดับ 3 สวนิตย ์

- ประชุม ระบบยาทุก 3 เดือน 11.อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป 
 

0 คร้ัง สวนิตย ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
(Initiatives/action plans/projects) 

ตัวชี้วัด 
Measures (KPIs) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ 

 3.พัฒนาระบบบริการทั่วไป
โดยเน้นความพึงพอใจ 
ประทับใจของผู้มารับบริการ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง 14.อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ≥85% สุวรรณทิพย์ 
- โครงการพัฒนาระบบกระบวนการ
เสริมสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ 
และความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการพยาบาล
ของประชาชน 

15.อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ≥85% ศศิณา 

2  พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น ใ ห้
เข้มแข็ง 

ชุมชนเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนและเครือข่ายมี
ความสามารถในการดุแล
สุขภาพ 

- แผนงานพัฒนาคลินิก DPAC      ในชุมชน  16.อัตราการเกิด DM รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-DM   <2.5%  ศินันญา 

- แผนงานพัฒนาคลินิก DPACในชุมชน  17.อัตราการเกิด HT รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-HT   ≤ 10% 

- โครงการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต 
พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถี
ชุมชน  หมู่ 2, ๙   
ต.ชัยบุรี หมู่ 3, 9 ต.สองแพรก  อ.ชัยบุรี   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

18.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์   
 

37 หมู่บ้าน 

3 .   พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการภายใน
องค์ กรแบบมุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ 

3.1  เพ่ือให้
โรงพยาบาลมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี 
การบริหารการเงิน 
การคลังมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และบริหารการเงินการคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดมาตรการการเพ่ิมรายได้ 
- ก าหนดมาตรการลดรายจ่าย 

19.ระดับวิกฤติทางการเงินการคลังโรงพยาบาล   
 

ระดับ 3 
 

สิริกร 

3.2  มีระบบ
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้ป่วย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการ พัฒนาศักยภาพค่าดัชนีผู้ปว่ยใน 
(CMI) 

20.ดัชนีชี้วัดผู้ป่วยใน (CMI)   
 

> 0.60% 
 

เสาวนีย ์

- โครงการพัฒนาอัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก 

21.อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก    ≥80% 

- โครงการพัฒนาระบบกระบวนการ
เสริมสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ 
และความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการพยาบาล
ของประชาชน 

22.อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน    ≥80% 

- โครงการพัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูล 
50 แฟ้ม 

23.อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล น าเข้า 50 
แฟ้ม 

100% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
(Initiatives/action plans/projects) 

ตัวชี้วัด 
Measures (KPIs) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

4  บุคลากร  เก่ง ดี มี
สุข 

4.1  เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ทักษะ ศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและมี
ความผูกพันในการ
ท างาน 

1.  พัฒนาความพร้อมและ
ศักยภาพในการท างานของ
บุคลากรทุกระดับ 

- โครงการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากร 24.อัตราความผูกพันของบุคลากร ≥80 % สุมล 
 
 
 
 

2.  สร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ  25.อัตราการลาออกของลูกจ้างสายวิชาชีพ < 10% 

4.2  เพ่ือให้บุคลากรมี
ความปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงานและมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
บุคลากรตามมาตรฐาน อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 

-กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัยบุรี 

26.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเปลีย่นเป็นกลุ่มปกติ
หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
 

≥ 50% สุริสา 
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วิเคราะห์องค์กร 

SWOT    MATRIX 

 
 

 
ST = จุดแข็งเผชิญภาวะคุกคาม/อุปสรรคกลยุทธ์ขยายงาน 
ST1  ส่งเสริมและประสานงานระหว่างองค์กรในภาคีเครือข่าย S1, 2, T8 
ST2  ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการเชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  S3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 

 ประเด็นยุทธศาสตร์    :  พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 

จุดแข็ง(S) อุปสรรค (T) 
1.ผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
2.บุคลากรมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
3.บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.การพัฒนาระบบบริการมุ่งเข้าสู่มาตรฐาน มีเป้าหมายที่
ชัดเจน มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายในการ
ด าเนินงาน 
5.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
6.มีระบบข้อมูล-ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 
7.มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 
8.มีระบบบริการเชิงรุกที่มีศักยภาพมากขึ้น 
9.การบริหารงบประมาณถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
10.มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ทั้งระดับอ าเภอ 
ต าบล โดยสอดคล้องกับระดับจังหวัด 
11.มีบรรยากาศในการท างานที่ดี 
12.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
13.มีการท างานเป็นทีม 
14.มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน 
15.จ านวนบุคลากรเพียงพอกับภาระงาน 

1.ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ยังมี
แนวคิดเดิมคือสุขภาพเป็นหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ท าให้กลุ่ม
โรคเรื้อรัง เช่น โรค DM , HT, MI เพ่ิมขึ้น 
2.นโยบายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อย 
3.ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน 
4.ประชาชนมีการมั่วสุมอบายมุข (หวย ยาเสพติด) 
5.ประชาชนส่วนหนึ่งย้ายที่อยู่บ่อย ท าให้ความครอบคลุมใน
การให้บริการไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น การสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค 
การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ฯลฯ 
6.มีประชาชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชากรต่างถิ่น ต่างชาติ) อพยพ 
เขา้มาประกอบอาชีพในพ้ืนที่มากขึ้น ก่อให้เกิดโรคและท าให้กา
ควบคุมโรคท าได้ยาก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
7.ผู้บริหารท้องถิ่นน าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท างาน
ของ เจ้าหน้าที่ 
8.กองทุนสุขภาพต าบลบางแห่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
9.สภาพด้านภูมิศาสตร์อยู่ในเขตทุรกันดารมีความห่างไกล 
หลายพื้นท่ีเป็นป่า เป็นขา ซึ่งเอ้ือต่อการเกิดโรคระบาด เช่น 
โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก 
10.นโยบายการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการด้านค่าตอบแทนใน
วิชาชีพมีความเหลื่อมล้ า มากเกินไป 
11.การเกิดโรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
12.มีผลกระทบด้านสาธารณสุขจากภัยธรรมชาติ 
13.ประชาชนคาดหวังต่อคุณภาพบริการภาครัฐสูง มีการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณีมีความผิดพลาด  
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การวิเคราะห์องค์กร 
           SWOT    MATRIX 

 
จุดอ่อน(W) โอกาส (O) 

1.บุคลากรยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.ความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ 
3.ระบบการบริการพฤติกรรมบริการยังไม่เหมาะสม จากข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ 
4.องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ยังไม่เท่าเทียมกัน 
5.ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
6.ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลและการน าไปใช้ 
7.ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน 
8.การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ และไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
9.ไม่มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดีเท่าที่ควร (ขาดการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน) 
10.มีการเปลี่ยนแปลงแพทย์บ่อย ๆ 
11.บุคลากรส าคัญมีการโยกย้ายบ่อย การปฏิบัติงานในงาน
จึงขาดความต่อเนื่อง 
12.ขาดความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบสารสนเทศ 
13.ขาดระบบการประสานงานและการสื่อสารที่ดี 
14.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่
มีประสิทธิภาพ 
15.ผู้รับผิดชอบบางงานยังขาดทักษะในการด าเนินการที่ดี 
16.ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
17.ขาดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 
18.องค์กรยังขาดการน าองค์ความรู้ใหม่ การคิดค้นนวัตกรรม 
และการผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
19.การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ขาดความต่อเนื่อง 

1.รัฐบาลมีนโยบาย และมีระเบียบกฎหมายด้านการจัดการ
สุขภาพชัดเจน 
2.ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้าง
ดี มีรายได้ตลอดทั้งปี 
3.ชุมชนให้ความร่วมมือดี มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความเอ้ือ
อาทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4.ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง 
5.อ าเภอมีการจัดท าและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
7.มีการถ่ายโอนนโยบายด้านสาธารณสุขลงสู่ระดับท้องถิ่น 
8.มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ที่มุ่งสู่
บริการพยาบาลที่เป็นเลิศ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน จาก 
องค์กรภายนอก 
9.นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ท าให้ประชาชน
ใช้บริการภาครัฐสูงขึ้น 
10.การส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิต และมีขวัญก าลังใจการปฏิบัติราชการ 
11.การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามา
ใช้ในหน่วยงาน 
12.การปฏิรูประบบสุขภาพช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต้องเร่งรัดและวางแผน
ระบบบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 
13.มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
14.ประชาชนมีหลักประกันสุขภาครอบคลุม 

 
WO = โอกาสปิดจุดอ่อนกลยุทธ์การพัฒนา 
WO1  พัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี และการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
         W1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13   O12 
WO2  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง W 17, 18  O8, 10, 12, 13 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :   พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
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การวิเคราะห์องค์กร 
SWOT    MATRIX 

 
จุดอ่อน(W) อุปสรรค (T) 

1.บุคลากรยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.ความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ 
3.ระบบการบริการพฤติกรรมบริการยังไม่เหมาะสม จากข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ 
4.องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ยังไม่เท่าเทียมกัน 
5.ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
6.ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลและการน าไปใช้ 
7.ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน 
8.การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ และไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
9.ไม่มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดีเท่าที่ควร (ขาดการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน) 
10.มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าบ่อย 
11.บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย การปฏิบัติงานจึงขาดความ
ต่อเนื่อง 
12.ขาดความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบสารสนเทศ 
13.ขาดระบบการประสานงานและการสื่อสารที่ดี 
14.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
15.ผู้รับผิดชอบบางงานยังขาดทักษะในการด าเนินการที่ดี 
16.ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
17.ขาดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
18.องค์กรยังขาดการน าองค์ความรู้ใหม่ การคิดค้นนวัตกรรม 
และการผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
19.การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ขาดความต่อเนื่อง 

1.ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ยังมี
แนวคิดเดิมคือสุขภาพเป็นหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ท าให้
กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรค DM , HT, MI เพ่ิมข้ึน 
2.นโยบายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อย 
3.ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน 
4.ประชาชนมีการมั่วสุมอบายมุข (หวย ยาเสพติด) 
5.ประชาชนส่วนหนึ่งย้ายที่อยู่บ่อย ท าให้ความครอบคลุมใน
การให้บริการไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น การสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค 
การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ฯลฯ 
6.มีประชาชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชากรต่างถิ่น ต่างชาติ) อพยพ 
เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่มากขึ้น ก่อให้เกิดโรคและท าให้
กาควบคุมโรคท าได้ยาก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
7.ผู้บริหารท้องถิ่นน าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท างาน
ของ เจ้าหน้าที่ 
8.กองทุนสุขภาพต าบลบางแห่งมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ 
9.สภาพด้านภูมิศาสตร์อยู่ในเขตทุรกันดารมีความห่างไกล 
หลายพื้นท่ีเป็นป่า เป็นขา ซึ่งเอ้ือต่อการเกิดโรคระบาด เช่น 
โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก 
10.นโยบายการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการด้านค่าตอบแทน
ในวิชาชีพมีความเหลื่อมล้ า มากเกินไป 
11.การเกิดโรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
12.มีผลกระทบด้านสาธารณสุขจากภัยธรรมชาติ 
13.ประชาชนคาดหวังต่อคุณภาพบริการภาครัฐสูง มีการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณีมีความผิดพลาด 

 
WT = ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีกภาวะคุกคามกลยุทธ์ ปรับปรุงองค์กร 
WT1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร W11, 15, 20, 21,  T13 
WT2  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล W7, 11  T14 
WT3  ส่งเสริมการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน W18, 3  T1, 3, 4, 5, 6, 9, 12 
WT4  พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค W18, 3  T1, 3, 4, 5, 6, 9, 12 
WT5  ทบทวนระบบการจัดการสารสนเทศ  W1, 6, 8, 12, 13, 5  T1, 6, 9, 16 

 ประเด็นยุทธศาสตร์    :  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 
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สรุปรายรับ-รายจ่าย ปีงบ 2550-2565 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ยกมา 3,729,903.57 6,765,682.20 4,183,387.84 12,353,892.48 13,677,093.79 13,394,775.01 

รับ 59,597,290.30 18,478,858.80 65,306,102.90 62,514,984.46 54,838,652.92 89,638,840.61 

จ่าย 56,561,511.67 14,803,939.19 57,135,598.26 61,191,783.15 55,120,971.70 79,367,509.83 

คงเหลือ 6,765,682.20 10,440,601.81 12,353,892.48 13,677,093.79 13,394,775.01 23,666,105.79 
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แบบสรุปประมาณการรายรับล่วงหน้า ปีงบประมาณ  2566 
 

รายได้ ประมาณการ 
รายได้ UC  
รายได้จาก EMS  
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด  
รายได้ค่ารักษา อปท.  
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  
รายได้ประกันสังคม  
รายได้แรงงานต่างด้าว  
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ  
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร  
รายได้อ่ืน  
รายได้งบลงทุน  

รวมรายได้  
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แบบสรุปประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปีงบประมาณ  2566  
 

รายจ่าย ประมาณการ 
ต้นทุนยา  
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอ่ืน  
ค่าตอบแทน  
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน  
ค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภค  
วัสดุใช้ไป  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
ค่าใช้จ่ายอื่น  

รวมรายจ่าย  
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