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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
(พ.ศ. 2562 – 2566) 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ่

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่   
 อำเภอศรีเมืองใหม่   จังหวัดอบุลราชธาน ี
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คำนำ 

        โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ มีการทบทวนข้อมูลสำคัญขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำสู่การปรับปรุงยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องตาม

บริบทพื้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยผู้รับบริการและภาคีเครือข่าย ควบคู่

ไปกับการพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบภายในองค์กร อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่ เหมาะสมและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่พัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลชุมชนทีบ่ริการได้มาตรฐาน บริหารงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข ในที่สุด 

 

 

                                                                                                                                           (นายณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์) 

                                                                                                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
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                                                                                                     การวิเคราะห์องค์กรเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
โดยกระบวนการ SWOT Analysis 

Strengths Weakness 

1.บุคลากรมีสมรรถนะเฉพาะเพียงพอในการดูแลผู้ป่วย 
2.บุคลากรได้รับการสนับสนุนเพ่ือความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและการฝึกอบรม
เฉพาะทาง 
3.ผู้นำให้ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจ 
4.บุคลากรให้ความร่วมมือและมีความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ได้  
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

1.การหมุนเวียนของแพทย์บ่อย 
2.การบริหารอัตรากำลังและปัญหาสุขภาวะ 
3.ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพยังไม่มีประสิทธิภาพ  
4.ปัญหาการสื่อสารเพ่ือการนำสู่การปฏิบัติภายในองค์กร 
5.คุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
6.การเก็บข้อมูลและการนำข้อมลูมาใช้เพื่อการพัฒนา 
7.การใช้ Social network เพื่อการสื่อสารกับผู้รับบริการและชุมชน 

8.การเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้เพ่ือการพัฒนา 
9.ขาดเสถียรภาพทางการเงิน 
10.ระบบโครงสร้างอาคารและภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค เครื่องมือและระบบบำบัดน้ำเสีย  
11.การสร้างผลงานวิชาการและผลงานเด่น 

Opportunities Threats 

1.สัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย 
2.ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากชุมชน  และองค์กรภายนอก 
3.นโยบาย อปท. สนับสนุนระบบ EMS(ซื้อรถ EMS เอง) 
4. Social network ที่เอ้ือต่อการสื่อสาร 
5.Service plan ระบบส่งต่อระหว่างแม่ข่าย/ลูกข่าย 
6.กระแสสร้างสุขภาพที่หลากหลาย  
7.นโยบายจากส่วนกลางเพ่ือลดความแออัดใน รพ.    
8.การจ่ายเงินรายหัว UC เพ่ิมขึ้นและการจ่ายกองทุนรายรับที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น 

1.พ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกลจาก รพ. (เช่น ดงนา  โหง่นขาม) 
2.นโยบายสนับสนุนรถ EMS ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป(อบจ) 
3.วิถีชีวิต สภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงโซเชียลทีง่่ายขึ้นทำให้มีผลต่อปัญหาสุขภาพ 
(ยาสพติด จิตเวช Teenage โรค NCD)  
4.นโยบาย FTE เข้ามาจำกัดอัตรากำลัง 
5.ความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิและร้องเรียน(Social network)  
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                                                                                ข้อมูลวิเคราะห์องค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา 

TOWS matrix and Strategic Option 

                    Internal Environment 
External Environment 

Strengths Weakness 

 1.บุคลากรมสีมรรถนะเฉพาะเพยีงพอ
ในการดูแลผู้ป่วย 
2.บุคลากรได้รบัการสนับสนุนเพื่อ
ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง 
3.ผู้นำให้ความสำคัญในการสร้างขวัญ
กำลังใจ 
4.บุคลากรให้ความร่วมมือและมี
ความสามารถในการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงได ้
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ง  
 

1.การหมุนเวียนของแพทย์บ่อย 
2.การบริหารอัตรากำลังและปัญหาสุขภาวะ 
3.ระบบการดูแลผู้ป่วย NCD โดยสหวิชาชีพ/เครือข่ายสุขภาพและการส่งต่อที่ปลอดภัย 
4.ปัญหาการสื่อสารเพื่อการนำสู่การปฏิบัตภิายในองค์กร 
5.คุณภาพของระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ  
6.การเก็บข้อมูลและการนำข้อมลูมาใช้เพื่อการพัฒนา 
7.การใช้ Social network เพื่อการสื่อสารกับผู้รับบริการและชุมชน 
8.ขาดเสถียรภาพทางการเงิน 
9.ระบบโครงสรา้งอาคารและภมูิทัศน์ สาธารณูปโภค เครื่องมือและระบบบำบัดน้ำเสีย  
10.การสร้างผลงานวิชาการและผลงานเด่น 

Opportunities S-O Strategic Option(เชิง
รุก) 

W-O Strategic Option(เชิงพัฒนา) 

1.นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงเน้นครอบคลุมทั้ง PP&P , 
Service , People , Governance 
2.สัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย 
3.ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากชุมชน  และองค์กรภายนอก 
4. Social network ที่เอ้ือต่อการสื่อสาร 

1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร 
2.ส่งเสรมิศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพื่อจัดการปญัหาภยัสุขภาพในพ้ืนท่ี
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญในพ้ืนท่ีให้ปลอดภัย 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยรักษาผู้ป่วยวิกฤติและการดูแลระหว่างส่งต่อ 
3.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM&HT แบบครบวงจร 
4.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคตามแนวทาง DOT by Heart ให้มีประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและผู้มปีัญหาทางจติเพื่อป้องกันการฆ่าตัว
ตายโดยภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วม 
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5.นโยบาย อปท. สนับสนุนระบบ EMS(ซื้อรถ EMS เอง) 
6.Service plan ระบบส่งต่อระหว่างแม่ข่าย/ลูกข่าย 
7.กระแสสร้างสุขภาพที่หลากหลาย  
8.นโยบายจากส่วนกลางเพ่ือลดความแออัดใน รพ.    
9.การจ่ายเงินรายหัว UC เพ่ิมขึ้นและการจ่ายกองทุนรายรับที่เร็วขึ้น 
ง่ายขึ้น 

3.สร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่
เชื่อมโยงการจดับริการไปยังปฐมภมูิ
และชุมชนเพื่อการดแูลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (LTC) 
4.บูรณาการงานสรา้งเสริมสุขภาพ
ประชากรตามกลุม่วัยในพ้ืนท่ี 
5.สร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอท่ีเชื่อมโยง
การแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบบูรณา
การ Health literacy 
6.สร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุม
โรคระบาดทีส่ำคัญในพ้ืนท่ีและโรค
อุบัติใหม่โดยภาคมีีส่วนร่วม 
7.ส่งเสรมิการดำเนินงานเพื่อควบคุม
ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยง 
8.ส่งเสรมิการดำเนินงานเชิงรุกเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหากลุ่มเสี่ยง
แบบบูรณาการ 
9.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและ
การตอบสนองของพื้นที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยสุขภาพท่ีสำคัญในพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการ 
10.เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการและ
การติดตามที่เป็นรูปธรรม 
 
 

6.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA และข้อกำหนดสำคญัให้เกิดคณุภาพ
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
7.พัฒนาระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
8.พัฒนาระบบงานบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพ 
9.พัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมบริการ 
10.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการข้อมลูด้านการเงินการคลังและการเพิ่มรายได้
ควบคุมรายจ่าย 
11.ส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาลคณุธรรมให้เป็นรูปธรรม 
12.เพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและเครื่องมือ ให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้
และเหมาะสม 
13.ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อการเป็น Role model 
ด้านสุขภาพในชุมชน 
14.เสริมสร้างขวัญกำลังใจและคณุภาพชีวิตที่ด ี
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Threats S-T Strategic Option(เชิงรับ) W-T Strategic Option(เชิงพลิกแพลง) 

1.พ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกลจาก รพ. (เช่น ดงนา  โหง่นขาม) 
2.นโยบายสนับสนุนรถ EMS ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป(อบจ) 
3.วิถีชีวิต สภาพสังคม  สวล.ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงโซเชียลที่ง่าย
ขึ้นทำให้มีผลต่อปัญหาสุขภาพ (อุบัติเหตุจราจร จมน้ำ ยาเสพติด จิต
เวช Teenage โรค NCD มะเร็งตับ)  
4.นโยบาย FTE เข้ามาจำกัดอัตรากำลัง 
5.ความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิและการร้องเรียน(Social 
network)  

1.สร้างความเข้มแข็งด้านการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทำงานให้กับบุคลากร 
2.พัฒนาระบบการสรรหา การ
ประเมินและนำสู่การพัฒนาส่วนขาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสรมิให้เกิดการวิเคราะหภ์าระ
งานตามเกณฑ์อย่างเหมาะสมและนำสู่
การตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศบริการสาธารณสุข การจัดการข้อมูลทั้งเครือข่าย และการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เตรียมความพร้อมของ Hard ware Soft ware และ People ware ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาระบบสารสนเทศบริการสาธารณสุข การจัดการข้อมูลทั้งเครือข่ายและการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ส่งเสรมิให้เกิดองค์ความรู้และแรงจูงใจในการพัฒนาและการสร้างผลงานวิชาการเพื่อ
นำสู่การพัฒนาแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง 
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กรอบการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566  โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ่
 

 

“โรงพยาบาลชุมชนบริการได้มาตรฐาน บริหารงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข  ” 

คำสำคัญ นิยาม 
โรงพยาบาลชุมชนบริการได้มาตรฐาน หมายถึง  

-โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ มีการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานระบบงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
ผู้ป่วยผู้รับบริการปลอดภัย  
-โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ มีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลสำคัญ ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์กลุ่มผู้ป่วย อุบัติการณ์
ความเสี่ยงสำคัญ ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ป่วย ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
-โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่และระบบงานสำคัญภายในมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานและ
เป็นแบบอย่างของหน่วยงานอ่ืน 

บริหารงานมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
-มีระบบการจัดการด้านงานสนับสนุนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โครงสร้าง ความปลอดภัย เครื่องมือและ
ระบบสาธารณูปโภค  
-มีระบบการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆในพ้ืนโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ส่งเสริมระบบจัดการด้านการเงินการคลัง งบประมาณ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

บุคลากรมีความสุข หมายถึง 
-บุคลากรมคีวามปลอดภัย สุขภาวะที่ดี  มีภาระงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
-บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งและบทบาทหน้าที่งาน 
-ส่งเสริมความก้าวหน้า การมีส่วนร่วม และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
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1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  บริการแบบมีส่วนร่วม 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

3. บริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองตามภารกิจ 

4. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 
 

“ขยัน    มีวินัย   ใส่ใจบริการ   ทำงานเป็นทีม” 2D+2S 
 

    ค่านิยม พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
         -ทำงานตามบทบาทหน้าที่เพ่ือผลลัพธ์การทำงานที่ดีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

  D1 Diligent ขยัน  -ใฝ่หาความรู้เพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ค่านิยมเพ่ือการ 
สร้างคุณค่าในตัวตน 

       -คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนางานอยู่เสมอ 

         -รับผิดชอบในงานที่ทำอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
  D2 Discipline มีวินัย  -ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฏระเบียบ ข้อตกลงร่วม และแนวทางท้ังของหน่วยงานและองค์กรอย่าง

เคร่งครัด 
  S1 Service mind ใส่ใจบริการ  - บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized ) 

 -ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Focus) 
         - มีจิตสำนึกการบริการที่ดี 

พันธกิจ (Mission) 

ค่านิยม (Core value) 
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ค่านิยมเพ่ือการ 
สร้างคุณค่าในงาน 

   
 -ทำงานเป็นทีมภายใต้การกำหนดทิศทางจากทีมนำ     ส่งเสริมให้ใช้ระบบ Coaching พ่ีสอน
น้อง และการเป็นพ่ีเลี้ยงของทีมดูแลด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายและชุมชน                          

  S2  Staff & Team 
work  

ทำงานเป็นทีม   -ทำงานแบบบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงทุกระบบที่เกี่ยวข้อง โดยสหวิชาชีพ 

         -เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้ทีมทุกระดับในองค์กร ภายใต้การมีทีม
พ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์ 

         -มีความเป็น Unity และมีเป้าหมายการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 

 

 

1. ระบบสุขภาพยั่งยืน 

2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

3. องค์กรเข้มแข็งแบบวิถีพอเพียง 

4. เจ้าหน้าที่มีความสุข 

 

1. พัฒนาคุณภาพการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง (DM&HT) 
2. เพ่ิมความปลอดภัยตาม 2P safety  (ประสิทธิภาพการเข้าถึง sepsis/ ความปลอดภัยจาก Lane)   

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 

จุดเน้น/เข็มมุ่ง ปงีบประมาณ 2566 
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1. พัฒนาคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence) 

2. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของภาคีเครือข่าย เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Health care participation for PP&P Excellence)   

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ(Governance Excellence) 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุก (People Excellence) 

 

SI1. พัฒนาคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence) 
       G1.ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการดูแลรักษาภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       G2.การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพมีประสิทธิภาพ 
       G3.โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อสุขภาพ 
       G4. ระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 
       G5.ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการ 

SI2.สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของภาคีเครือข่าย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Health care participation for PP&P Excellence)   

      G6.ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ พ่ึงตนเองได้  
      G7.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพ 
      G8.ระบบควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 
      G9.การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ประจำปี 2566 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Objective) 
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SI3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ(Governance Excellence) 
      G10.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
      G11.การบริหารการเงินการคลังและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
      G12.ระบบสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพ 
SI4.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความผาสุก(People Excellence) 
      G13.บุคลากรสุขภาพดีและมีความสุข 
      G14.บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน 
      G15.มีผลงานวิชาการ(R2R) นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) 
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ทิศทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 

พันธกิจ
(Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicator) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

M1.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้
มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
บริการแบบมี
ส่วนร่วม 

SI1. พัฒนาคุณภาพ
บริการและการ
รักษาพยาบาลสู่
ความเป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 

G1.ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินและการดูแล
รักษาภาวะวิกฤตไิด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

K1. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
K2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
K3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
K4.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 
K5.อัตราการตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพ 
K6.อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด 
 

S1.พัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร  
S2.พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
S3.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติและการดูแลระหว่างการ
ส่งต่อ 
S4.พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษากลุ่มโรคสำคัญในพ้ืนท่ีให้ปลอดภัย 

  G2.การรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสภาพมปีระสิทธิภาพ 

K7. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคมุน้ำตาลได ้
K8. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสงูที่ควบคุมความดันได้ 
K9. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่
K10. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 

S5.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM&HT แบบครบวงจร 
S6.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคตามแนวทาง DOT by Heart 
S7.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้มีปญัหาทางจิตเวชเพื่อป้องกันการ
ฆ่าตัวตายโดยภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วม 

  G3.โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองมาตรฐาน HA และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อ
ต่อสุขภาพ 

K11.  โรงพยาบาลมีคณุภาพมาตรฐานผ่านการรับรองซ้ำ HA 
K12.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมดามเกณฑ์ Green & Clean Hospital 

S8.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA และข้อกำหนดสำคัญ
ให้เกิดคุณภาพและความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 
S9.พัฒนาระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน Green & Clean 
Hospital 

  
 
 
 

G4. ระบบการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกมี
ประสิทธิภาพ 

K13. ร้อยละผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

S10.พัฒนาระบบงานบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้มี
คุณภาพ 

G5.ประชาชนมีความพึงพอใจ
จากการบริการ 

K14. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ S11.พัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ 
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พันธกิจ(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดผลงานงานหลัก 
(Key Performance Indicator) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

M2.เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการดูแลสุขภาพในชุมชน
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

SI2.สร้างความเข้มแข็งการมี

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 
(Health care participation 
for PP&P Excellence)   

G6.ประชาชนและชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งด้านสุขภาพ พ่ึงตนเองได้  
 
 
 
 
 

K15. ร้อยละหมูบ่้าน/ชุมชน มีการจัดการลดปัญหา
ภัยสุขภาพ (อุบัติเหต/ุจมน้ำ) ในพืน้ท่ีของตนเอง
(พื้นที่เสี่ยง) 
K16. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ ์
K17.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ี
กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 

S12.ส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดการ
ปัญหาภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ 
S13.สร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่เช่ือมโยงการ
จัดบริการไปยังปฐมภูมิและชุมชนเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) 
S14.บูรณาการงานสร้างเสรมิสุขภาพประชากร
ตามกลุม่วัยในพ้ืนท่ี 

  G7.ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมในการ
จัดระบบบริการสุขภาพ 

K18. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. (คะแนนประเมิน
ภาพรวม จาก สสจ.) 

S15.สร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอท่ีเชื่อมโยงการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
แบบบูรณาการ Health literacy 

 
 
 

 G8.ระบบควบคมุป้องกันโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ 

K19. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงตามเกณฑ ์
K20.อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรยีลดลง 
K21. ระดับความสำเร็จของการควบคุมการระบาดที่
สำคัญในพ้ืนท่ี 
K22. อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสีย่ง
ไม่เกินเกณฑ ์
K23. อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับไม่เกิน
เกณฑ ์
K24. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่
เกินเกณฑ ์
K25. อัตราการจมนำ้ตายไม่เกินเกณฑ ์

S16.สร้างความเข้มแข็งดา้นการควบคุมโรคระบาด
ที่สำคัญในพื้นที่และโรคอุบัติใหม่โดยภาคมีีส่วน
ร่วม 
S17.ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันการ
เกิดโรคเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยง 
S18.ส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการค้นหากลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาการ 
S19.เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการและการ
ตอบสนองของพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยสุขภาพท่ี
สำคัญในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ  
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พันธกิจ(Mission)         ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดผลงานงานหลัก 
(Key Performance Indicator) 

          กลยุทธ์ (Strategy) 

M3.บริหารจัดการภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองตามภารกิจ 

SI3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
(Governance Excellence) 

G9.การขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมี
ประสิทธิภาพ 

K26. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพของโรงพยาบาล 
 

S20.เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการและ
การติดตามที่เป็นรูปธรรม 

  G10.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ 

K27. คุณภาพของข้อมูลการส่งรายงาน 
K28.จำนวนการเกิด Down time ของ server 
หลัก 
K29. ระดับความสำเร็จของการนำ Digital 
transformation มาใช้พัฒนาระบบบริการ 

S21.พัฒนาระบบสารสนเทศบริการ
สาธารณสุข การจัดการข้อมูลทั้ง
เครือข่ายและการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
S22.เตรียมความพร้อมของ Hard ware 
Soft ware และ People ware ให้มี
ประสิทธิภาพ 

  G11.การบริหารการเงินการคลัง
และการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

K30. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤติ
การเงิน 
K31. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลคุณธรรม 
K32. จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส 

S23.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการเงินการคลังและการเพิ่ม
รายได้ควบคุมรายจ่าย 
S24.ส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรมให้เป็นรูปธรรม 

  G12.ระบบสนับสนุนบริการมี
ประสิทธิภาพ 

K33. ความไม่พร้อมใช้ของระบบไฟฟ้า/ประปา 
K34. จำนวนอุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ 

S25.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภคและเครื่องมือ ให้มีความ
เพียงพอ พร้อมใช้และเหมาะสม 



15 
 

                                                      

 

พันธกิจ(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดผลงานงานหลัก 
(Key Performance Indicator) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

M4. พัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพและสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning organization) 

SI4.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความผาสุก 
 (People Excellence) 

G13.บุคลากรสุขภาพดีและมี
ความสุข 

K35. ร้อยละบุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ตามเกณฑ์ 
K36. ร้อยละดัชนีความสุขของบุคลากรใน
องค์กร 
K37. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 
K38. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรในองค์กร  

S26.ส่งเสริมการดำเนินงานเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเพ่ือการเป็น 
Role model ด้านสุขภาพในชุมชน 
S27.สร้างความเข้มแข็งด้านการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทำงานให้กับบุคลากร 
S28.เสริมสร้างขวัญกำลังใจและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

  G14.บุคลากรมีสมรรถนะ
เหมาะสมและเพียงพอกับภาระ
งาน 

K39. ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
K40. ร้อยละหน่วยงานในโรงพยาบาลมี
บุคลากรเพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑ์ 

S29.พัฒนาระบบการสรรหา การ
ประเมินและนำสู่การพัฒนาส่วนขาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S30.ส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์ภาระ
งานตามเกณฑ์อย่างเหมาะสมและนำสู่
การตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  G15.มีผลงานวิชาการ(R2R) 
นวัตกรรม และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (CQI) 

K41. จำนวนผลงานวิชาการ(R2R) นวัตกรรม 
CQI ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในเวทีระดับ
จังหวัด/เขต/ภูมิภาค/ประเทศ 

S31.ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และ
แรงจูงใจในการพัฒนาและการสร้าง
ผลงานวิชาการเพ่ือนำสู่การพัฒนา
แก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง 
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                                                       เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ 2562-2566 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
Base line 

(2561) 
2562 2563 2564 2565 2566 

SI1 : พัฒนาคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ(Service Excellence)(5G) 
G1 : ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการดูแลรักษาภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
K1.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  20 20 20 20 20 

K2.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ   <28 <27 <26 <25 <24 

K3.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  <5 <5 <5 <5 <5 

K4.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  <30 <30 <30 <30 <30 

K5.อัตราการตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพ  ไม่เกิน 17  
ต่อการเกดิมีชีพ

แสนคน 

ไม่เกิน 16 

ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

ไม่เกิน 15 
ต่อการเกดิมี
ชีพแสนคน 

ไม่เกิน 14  
ต่อการเกดิมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน 13 
ต่อการเกดิมี
ชีพแสนคน 

K6.อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด  <3.8/1000 <3.7/1000 <3.6/1000 <3.5/1000 <3.4/1000 

G2: การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพมีประสิทธิภาพ       
K7. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้  > 40 > 40 > 40 > 40 > 40 

K8. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้  > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 

K9. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  > 90 > 91 > 92 > 93 > 94 

K10. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  <6.3 <6.3 <6.3 <6.3 <6.3 

G3 :โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อสุขภาพ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
Base line 

(2561) 
2562 2563 2564 2565 2566 

K11.  โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองซ้ำ HA  Re1-HA Re2-HA Re2-HA Re2-HA Re3-HA 

K12.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมดามเกณฑ์ Green & 
Clean Hospital 

 ดี ดีมาก ดีมาก Plus ดีมาก Plus ดีมาก Plus 

G4 : ระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ       

K13. ร้อยละผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  > 20% > 20% > 20% > 20% > 20% 

G5 : ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการ       
K14. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ  > 80% > 80% > 85% > 90% > 95% 
SI2: .สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของภาคีเครือข่าย เพื่อการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Health care participation for PP&P Excellence)   
สุขภาพป้องกัน (4G) 
G6 :ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ พึ่งตนเองได้       
K15. ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการลดปัญหาภัยสุขภาพ (อุบัติเหตุ/จมน้ำ) ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง(พ้ืนที่เสี่ยง) 

 > 70% > 75% > 80% > 85% > 90% 

K16. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

 >50% >50% >50% >50% >50% 

K17.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย  >85% >87% >90% >93% >95% 

G7: ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพ       
K18. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. (คะแนน
ประเมินภาพรวม จาก สสจ.) 

พัฒนา ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

G8: ระบบควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มีประสิทธิภาพ       
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
Base line 

(2561) 
2562 2563 2564 2565 2566 

K19. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงตามเกณฑ์  ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

K20.อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียลดลง  ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

K21. ระดับความสำเร็จของการควบคุมการระบาดที่สำคัญในพ้ืนที่  ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้ 

K22. อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินเกณฑ์  < 2.4 < 2.4 < 2.4 < 2.4 < 2.4 

K23. อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับไม่เกินเกณฑ์ ต่อแสน ปชก.  23.0 23.0 22.7 22.0 22.0 

K24. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกินเกณฑ์  < 16 < 16 < 16 < 16 < 16 

K25. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำตายในของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกินเกณฑ์  < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% 

 

SI3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ(Governance Excellence)(4G) 
G9:การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ       
K26. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพของโรงพยาบาล 
(KPI ผ่านเกณฑ์) 

 > 65% > 70% > 75% > 80% > 85% 

G10: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ       
K27. คุณภาพของข้อมูลการส่งรายงาน 99.44% 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% 

K28. จำนวนการเกิด Down time ของ server หลัก  0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

K29. ระดับความสำเร็จของการนำ Digital transformation เพื่อพฒันาระบบบรกิาร พัฒนา ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 
G11.การบริหารการเงินการคลังและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ       
K30. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน  4 3 1 1 0 
K31. โรงพยาบาลผ่านการประเมินโรงพยาบาลคุณธรรม(ITA)  >90 >90 >95 >95 >98 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
Base line 

(2561) 
2562 2563 2564 2565 2566 

K32. จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส  0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 

G12.ระบบสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพ 
K33. ความไม่พร้อมใช้ของระบบไฟฟ้า/ประปา  ไม่เกิน 2 ครั้ง น้อยกว่า 2  0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
K34. จำนวนอุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ  0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

SI4.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความผาสุก(People Excellence)(3G) 
G13.บุคลากรสุขภาพดีและมีความสุข 
K35. ร้อยละบุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายปกติตามเกณฑ์ 45.3% >50% >55% >60% >65% >70% 

K36. ร้อยละดัชนีความสุขของบุคลากรในองค์กร  >80% >85% >90% >95% >98% 

K37. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  >70% >75% >80% >85% >90% 

K38. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรในองค์กร   >75% >80% >85% >90% >95% 

G14.บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน       
K39. ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน  >75% >80% >85% >90% >95% 
K40. ร้อยละหน่วยงานในโรงพยาบาลมีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑ์  >80% >85% >90% >95% >100% 
G15.หน่วยงานมีผลงานวิชาการ(R2R) นวัตกรรม หรือผลงานเด่น       
K41. จำนวนผลงานวิชาการ(R2R) นวัตกรรม CQI ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในเวทีระดับ
จังหวัด/เขต/ภูมิภาค/ประเทศ 

 2 3 3 4 4 
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สรุปแผนยุทธศาสตร์  5  ปี โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ (ฉบับทบทวน ประจำปี 2563) 

4    พันธกิจ (Mission)                                                              
4    เป้าหมายหลัก (Main goal) 
4    ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
15   เป้าประสงค์ (Goal) 
41   ตัวชี้วัด (KPI) 
31   กลยุทธ์ (Strategy)      
 
 

 

เป้าหมายความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์  5  ปี (ร้อยละ KPI ผ่านเกณฑ์) 

ปี 2562    เป้าหมาย    >80% 

ปี  2563   เป้าหมาย    >85% 

ปี  2564   เป้าหมาย    >90% 

ปี  2565   เป้าหมาย    >95% 

ปี  2566   เป้าหมาย    100% 
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ พ.ศ. 2562-2566 

วิสัยทัศน์ (Vision) “โรงพยาบาลชุมชนบริการได้มาตรฐาน บริหารงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข”   

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

G1 : ประชาชน
ได้รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
และการดูแล
รักษาภาวะวิกฤติ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

K1. ร้อยละของ
ประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 20 20 20 20 20 S1.พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพและ
ครบวงจร 

 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
และทักษะเรื่องการช่วยฟื้น
คืนชีพบุคลากรสาธารณสุข
และพนักงานกู้ชีพ 

1.นางศริญญา พงษ์อ่อน   

K2. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ 

 <28 <27 <26 <25 <24  S2.พัฒนา
เครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยกลุม่เสีย่งสูง
โรคหลอดเลือด
หัวใจและหลอด
เลือดสมองในชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 
S3.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย
วิกฤติและการดูแล
ระหว่างการส่งต่อ 
 
 

  

K3. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 

 <5 <5 <5 <5 <5 

K4.อัตราตายผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด 
community-acquired 
 

 <30 <30 <30 <30 <30 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

K5.อัตราการตายมารดา
ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

 ไม่เกิน 17  
ต่อการเกิด
มีชีพแสน

คน 

ไม่เกิน 16 

ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

ไม่เกิน 15 
ต่อการเกิด
มีชีพแสน

คน 

ไม่เกิน 14  
ต่อการเกิด
มีชีพแสน
คน 

ไม่เกิน 13 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

S4.พัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษากลุม่
โรคสำคัญในพ้ืนท่ี
ให้ปลอดภัย 

1.โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลคลอดฉุกเฉินและการ
ส่งต่อมารดาทารก 
 
1.โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อลด
และป้องกันการคลอดก่อน
กำหนด 
2.โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการสำหรับหญิง
ตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารก
แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า
เกณฑ์ 2,500 กรัม  เขต
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ 
ปี 2566 
3.โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพโรงเรียนพ่อ
แม่ครั้งที3่ และตดิตามการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน 
4.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
ตำบลนาคำ อำเภอศรเีมือง
ใหม่ จงัหวัดอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2566 

1.นส.พัธทนันท์ ท้าวดอ่น 
2.นส.หทัยวรรณ เสนาะ
พิณ 
 

 
1.นส.สุภามาส จันทุบตร 

 
 
 
 
1.นส.พัทธนนัท์  ท้าวด่อน,       
2.นางนิลาวลัย์   ศรีบุระ 
 
 

 
 
 
 
 
1.นางสาววรลักณ์ เที่ยงตรง 

K6.อัตราการเสียชีวิตของ
ทารกแรกเกิด 

 <3.8/1000 <3.7/1000 <3.6/1000 <3.5/1000 <3.4/1000 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

 

G2: การ
รักษาพยาบาล
และการฟ้ืนฟู
สภาพมี
ประสิทธิภาพ 

K7. ร้อยละผู้ป่วย
เบาหวานควบคุมน้ำตาล
ได ้

 > 40 > 40 > 40 > 40 > 40 S5.พัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง DM&HT 
แบบครบวงจร 
 

1.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
และกลุม่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ประจำปี 
2566 
2.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
เพื่อลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
3.โครงการการดูแลผู้ป่วยไต
เรื้อรังในคลินิกชะลอไต
เสื่อมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
4.โครงการการให้บริการ
ตรวจรักษาใกล้บ้านใกล้ใจ
ห่วงใยสุขภาพ โดยทมีสห
สาขาวิชาชีพ เครือข่าย
สุขภาพอำเภอศรีเมืองใหม ่
5.โครงการลดเสี่ยง เลีย่งไต
วายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

1.นางพิสมัย   เวียงนนท ์
 
 
 
 

 
1.คุณสงกรานต์ ยอดศิริ  
2.คุณสิรินทร  สูนานนท ์
3. คุณกรรณิการ์ จันภูษา 
 
 
 
1.คุณสงกรานต์ ยอดศิริ             
2.คุณสิรินทร สูนานนท์  
3.คุณนวลฉวี     ศรีคำ 

 
1.คุณสงกรานต์ ยอดศิริ  
2.คุณสิรินทร สูนานนท์  

K8. ร้อยละผู้ป่วยความ
ดันโลหติสูงที่ควบคมุ
ความดันได ้

 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

6.โครงการพัฒนาคลินิก
NCD,CKDคลินิกคณุภาพ 
 
7.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ลด
โรค ลดความรุนแรง งาน
โรคไม่ตดิต่อ "มหกรรม
วิชาการงาน 

 K9. อัตราความสำเร็จ
ของการรักษาผู้ป่วยวณั
โรคปอดรายใหม ่

 > 90 > 91 > 92 > 93 > 94 S6.พัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยวณั
โรคตามแนวทาง 
DOT by Heart 

1.โครงการอบรม การ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟูทักษะ ความรู้ 
สำหรับเจ้าหน่าท่ีคลินิกวัณ
โรค Mr.TB ระดับตำบล  
2.โครงการตรวจคัดกรอง
วัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผูสู้งอายุ 
65 ปีท่ีมีโรคร่วมโรคเรื้อรัง 
5กลุ่มโรค 
3.โครงการอบรมให้ความรู้
ในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และ  
อสม. ในการตรวจคัดกรอง
วัณโรค ปี 2566 
4.โครงการ อบรมคัดกรอง
วัณโรคในกลุ่มเสี่ยงอำเภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2566 

งานควบคุมโรค 
1.นส.อัญชญาพร บัวดก 
2.นายวุฒิพงษ์ พืชหมอ           
3.นายอัครชัย โพธิ์มา 
 

1.นายนิคม  ปราณวีัฒน์ 
2.ผอ.รพ.สต.คำไหล 
 

 
รพ.สต.ห้วยหมาก 
 
 
 
1.วุฒิพงษ์ พืชหมอ 
2.อัครชัย โพธิ์มา 
3.หทัยรัตน์ ศรรีสมบูรณ์ 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

K10. อัตราการฆ่าตัวตาย
สำเรจ็ 

 <6.3 <6.3 <6.3 <6.3 <6.3 S7.พัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยและ
ผู้มีปัญหาทางจิต
เวชเพื่อป้องกันการ
ฆ่าตัวตายโดยภาคี
เครือข่ายมสี่วนร่วม 

1.โครงการอบรมฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช
แบบมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายด้วยคุณธรรม"รัก
เหนือรัก"ในระดับศีล 5 
ประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน 
2.โครงการประเมินพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการให้
การบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช ปี 2566 
3.โครงการซ้อมแผน
MACTT ระดับอำเภอ 
ปี2566 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชและโรคซมึเศร้าที่มี
ความเสีย่งการฆ่าตัวตาย 
5.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  
ผู้ดูแล ผู้ป่วยซมึเศรา้ ท่ีมี
ความเสีย่งฆ่าตัวตาย  
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม ่

นางพิสมัย  เวียงนนท์ 
 
 
 
 
 
 
1.คุณวัชรา  ออสูงเนิน 
2.คุณกรรณิการ์ จันภูษา 
 

 
1.คุณวัชรา  ออสูงเนิน 
2.คุณกรรณิการ์  จันภูษา 

 
1.คุณวัชรา  ออสูงเนิน 
2.คุณกรรณิการ์ จันภูษา 
 
 
 

1.คุณวัชรา  ออสูงเนิน 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

6.โครงการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยจติเวช แบบ
องค์รวม มีส่วนร่วมของภาคี  
เครือข่ายสุขภาพ 
4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  ดูแล  ผู้ป่วยจิต
เวชฉุกเฉินโดยทีมสหวิชาชีพ  
และเครือข่ายชุมชนมีส่วน
ร่วม  

 
1.คุณวัชรา  ออสูงเนิน 

 

G3 :โรงพยาบาล
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน HA 
และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
เอ้ือต่อสุขภาพ 

K11.  โรงพยาบาลมี
คุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรองซ้ำ HA 
 
 
 

 Re1-HA Re2-HA Re2-HA Re2-HA Re3-HA S8.พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA และ
ข้อกำหนดสำคญัให้
เกิดคุณภาพและ
ความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 

1.โครงการอบรมปรับ 
เปลี่ยนแนวคดิ (OD) และ
ปลุกจิตสำนึกการบริการทีด่ี 
(ESB) ภายใต้แนวคิด“เฮ 
(HA) ฮา (HA) ที่หน้างาน 
ใจสำราญ ผ่าน Re-HA2” 
2.โครงการพัฒนาคณุภาพ
ระบบริการ รพ.เพื่อรบัการ 
เยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังหลัง
การรับรอง Re-HA 

ศูนย์คุณภาพ 
 
 
 
 
 
ศูนย์คุณภาพ 

K12.  ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมดามเกณฑ์ 

 ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก S9.พัฒนาระบบ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน Green 
& Clean Hospital 

1.โครงการซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัย ประจำ ปี 2566 

น.ส.ชมพูนุช ชอบ
เสียง 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

Green & Clean 
Hospital 

G4 : ระบบ
การแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือกมี
ประสิทธิภาพ 

K13. ร้อยละผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

 > 20% > 20% > 20% > 20% > 20% S10.พัฒนา
ระบบงานบริการ
การแพทย์แผนไทย
และแพทย์
ทางเลือกให้มี
คุณภาพ 

1.โครงการสปาเพื่อสุขภาพ 
2.โครงการสร้างเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุด้วย
การแพทย์แผนไทย 
3.โครงการยาสุมสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ 

1.นางสุรฐี์เนตร พชิญ
ปรานห์  
2.นางระเบียบ  โอษฐเิวช  
3.นางสาวสทุธิดา ยืนยิ่ง 
 

 

G5 : ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
จากการบริการ 

K14. ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

 > 80% > 80% > 85% > 90% > 95% S11.พัฒนา
บุคลากรเพื่อการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมบริการ 

1.โครงการอบรมปรับ 
เปลี่ยนแนวคดิ (OD) และ
ปลุกจิตสำนึกการบริการทีด่ี 
(ESB) ภายใต้แนวคิด“เฮ 
(HA) ฮา (HA) ที่หน้างาน 
ใจสำราญ ผ่าน Re-HA2” 
2.โครงการ “อบรมบคุลากร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อการบริการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ” 

 

ศูนย์คุณภาพ 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลศรีเมือง

ใหม ่
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

G6 :ประชาชน
และชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ 
พ่ึงตนเองได้ 

K15. ร้อยละหมูบ่้าน/
ชุมชน มีการจัดการลด
ปัญหาภัยสุขภาพ
(อุบัติเหต/ุจมน้ำ) ใน
พื้นที่ของตนเอง(พ้ืนท่ี
เสี่ยง) 

 > 70% > 75% > 80% > 85% > 90% S12.ส่งเสริม
ศักยภาพหมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อจัดการ
ปัญหาภัยสุขภาพ
ในพื้นที่ของตนเอง
ให้ม ี

โครงการอบรม การช่วยฟื้น
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการ
เฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำ 

1.นางศริญญา  พงษ์อ่อน       
2.นางสาวพทัธนนัท ์ท้าว
ด่อน 

K16. ร้อยละของตำบลที่
มีระบบการส่งเสรมิ
สุขภาพดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์

 >50% >50% >50% >50% >50% ประสิทธิภาพ 
S13.สร้างกลไก
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาท่ีเชื่อมโยง
การจัดบริการไปยัง
ปฐมภูมิและชุมชน
เพื่อการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

1.โครงการ “อบรมทันต
สุขภาพผูสู้งอาย”ุเขตพื้นท่ี
เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรี
เมืองใหม่ ปีงบประมาณ 
2566 
2.โครงการ“ฟันเทียมดีดมีี
ใกล้บ้าน”เขตพื้นท่ีเครือข่าย
สุขภาพอำเภอศรีเมืองใหม่ 
ปีงบประมาณ 2566 
3.โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจ
สุขภาพ  ตำบลนาคำ 
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 
2566 
4.โครงการ ส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุตำบลดอนใหญ่    
ปีงบประมาน 2566 
 

1. ฝ่ายทันตสาธารณสุข 
รพ.ศรีเมืองใหม่ 
2. สำนักงานสาธารณสุข 
อ.ศรีเมืองใหม่ 
 
 
1. ฝ่ายทันตสาธารณสุข 
รพ.ศรีเมืองใหม่ 
2. สำนักงานสาธารณสุข 
อ.ศรีเมืองใหม่ 

 
นางสาวณิ งวงช้าง 
 
 
 
 
น.ส.เบญจพร กอออ่น 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

K17.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี 
ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ี
กำหนดมีพัฒนาการ
สมวัย 

 >85% >87% >90% >93% >95% ระยะยาว (LTC) 
S14.บูรณาการงาน
สร้างเสริมสุขภาพ
ประชากรตามกลุม่
วัยในพ้ืนท่ี 

1.โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี
ภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ดำเนินงานมหัศจรรย์1000
วันแรกของชีวิต 
2.โครงการส่งเสริมความ
ฉลาดทางด้านสติปญัญา 
(IQ)เด็กอายุ 42 เดือนเขต
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ
2566 
3.โครงการครอบครัวรอบรู้ 
สู่พัฒนาการที่สมวัย รพ.สต.
นาทอย  ปีงบประมาณ 
2566 
4.โครงการส่งเสริมIQ,EQใน
เด็ก 0-5 ปี 2566 
5.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพช่องปาก เด็กแรก
เกิด 0-5 ปี 
6.โครงการเด็กไทยดูดี  
มีพลานามยั ปีงบประมาณ  
2566 
 

1.นส.สุภามาส จันทุบตร          
 2.นส.พัธทนันท์ ท้าว
ด่อน 
 

 
1.นส.พัทธนันท์  ท้าว
ด่อน           
2.นางบุญส่ง  โคตรสีหา 
 
 
 

 
น.ส.วลัยลักษณ์   ผดุงพล 

 
 
 
รพ.สตภูหล่น 
 
น.ส.วิภาดา  พลมาก 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

7.โครงการส่งเสริมเด็กวัย
ก่อนเรียนเรียน สูงดี สม
ส่วน แข็งแรงและฉลาด        
ปี 2566 
8.โครงการส่งเสริมIQ,EQ 
ในเด็ก 0-5 ปี 
9.โครงการส่งเสริมIQ,EQ 
ในเด็ก 0-5 ปี 2566 
 
1.โครงการสนับสนุนวิตามิน
เสรมิธาตุเหล็กในกลุม่เด็ก  
6 เดือน – 2 ปี โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

รพ.สต.คำบง  
 
 
รพ.สต.คำบง 
 
 
 
รพ.สต.นาแค 
 
รพ.สต.ตะบ่าย 
 
 
งานเภสัชกรรม 

G7: ภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการ
จัดระบบบริการ
สุขภาพ 

K18. ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ พชอ. (คะแนน
ประเมินภาพรวม จาก 
สสจ.) 

 ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม S15.สร้างกลไก
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอท่ี
เชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพแบบ
บูรณาการ HL 

1.โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี
ภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ดำเนินงานมหัศจรรย์1000
วันแรกของชีวิต 
2.โครงการมหัศจรรย์ 1000 
วัน สร้างสรรค์คณุภาพ
เด็กไทย ตำบลดอนใหญ่            
ปีงบประมาร 2566 
3.โครงการมหัศจรรย์ 1000 
วัน สร้างสรรค์คณุภาพ
เด็กไทย  2566   

นส.สุภามาส จันทบุตร 
 
 
 
 
นางสาวสยุมพร รัฐม่น 
 
 
 
 
นางแสงทิพย์ วงศ์
ประสาร 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

4.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
5.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
6.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
7.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
 
8.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
9.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
10.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 

 

รพ.สต.หนามแท่ง 
 
 
รพ.สต.นาทอย 
 

 
สสช.โหง่นขาม 
 

 
สสช.ดงนา 
 
 
 
รพ.สต.ห้วยหมาก 
 
 
รพ.สต.คำไหล 
 
 
รพ.สต.ดอนใหญ ่
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

11.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
12.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
13.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
14.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
15.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด   
16.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
17.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 
18.โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด 

รพ.สต.จันทัย 
 
 
รพ.สต.หนองขุ่น 
 
 
รพ.สต.นาแค 
 
 
รพ.สต.บก 
 
 
รพ.สต.ตะบ่าย 
 
 
รพ.สต.ลาดควาย 
 
 
รพ.สต.คำบง 
 
 
รพ.สต.คำบง 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

19.โครงการอสม.ต้นแบบ
ลดหวานมันเค็มสุขภาพดี
เริ่มทีต่ัวเราอำเภอศรเีมือง
ใหม่ ปี 2566 

1.สิรินธร สูนานนท ์
2.กรรณิการ์ จันภูษา 
3.หทัยรัตน์ ศรี
สมบูรณ ์

G8: ระบบควบคมุ
ป้องกันโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

K19. อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงตาม
เกณฑ ์

 ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง S16.สร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
ควบคุมโรคระบาด
ที่สำคัญในพื้นที่
และโรคอุบัติใหม่
โดยภาคีมสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออกและ
รณรงค์กำจัดแหล่งเพราะ
พันธุ์ยงุลาย  ปี 2566    
2.โครงการควบคมุป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพใน
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน             
ปี 2566 
3.โครงการอบรมภาคี
เครือข่ายศูนยต์อบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน(EOC) และ ส่งเสริม 
ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟูโรค
และภยัสุขภาพ 
(โรคอุบัติใหม่-โรคอุบัตซิ้ำ)  
(ทีม CDCU) 
 
   

พัฒนพงษ์ 

K20.อัตราป่วยด้วยโรคไข้
มาลาเรียลดลง 

 ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

K21. ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมการ
ระบาดทีส่ำคัญในพ้ืนท่ี 

 ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้ 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

 

K22. อัตราป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกิน
เกณฑ ์   

 < 2.4 < 2.4 < 2.4 < 2.4 < 2.4 S17.ส่งเสริมการ
ดำเนินงานเพื่อ
ควบคุมป้องกันการ
เกิดโรคเรื้อรังใน
กลุ่มเสี่ยง 

  

K23. อัตราการเสียชีวิต
จากโรคมะเร็งตับไม่เกิน
เกณฑ์ ต่อแสน ปชก. 

 23.0 23.0 22.7 22.0 22.0 S18.ส่งเสริมการ
ดำเนินงานเชิงรุก
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ค้นหากลุ่มเสี่ยง
แบบบูรณาการ 

1.โครงการคดักรองมะเร็ง
ตับและท่อน้ำดี โดยวิธีอัลต
ร้าซาวด ์
2.โครงการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งตับและท่อน้ำด ี

1.นางสงกรานต์ ยอดศิริ 
2.นายชูชาติ จันทะมา 
3. นางกรรณิการ์ จัน
ภูษา 
 

นายนิคม  ปราณีวัฒน ์
ผอ.รพ.สต.คำไหล 

K24. อัตราการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บทางถนน
ไม่เกินเกณฑ ์

 < 16 < 16 < 16 < 16 < 16 S19.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการและการ
ตอบสนองของพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
สุขภาพท่ีสำคญัใน
พื้นที่แบบบูรณา
การ 

 คุณศรญิญา 

K25. อัตราการจมนำ้ตาย
ไม่เกินเกณฑ ์
  

 < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% 

 

G9:การ
ขับเคลื่อนงาน

K26. ร้อยละ
ความสำเร็จของการ

 > 65% > 70% > 75% > 80% > 85% S20.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการและการ

 คุณหทัยรตัน ์
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

ตามยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพ
ของโรงพยาบาล 
(KPI ผ่านเกณฑ์) 

ติดตามที่เป็น
รูปธรรม 

G10: ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 

K27. คุณภาพของ
ข้อมูลการส่งรายงาน 

 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% S21.พัฒนาระบบ
สารสนเทศบริการ
สาธารณสุขและ
การจัดการข้อมูลทั้ง
เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

K28. จำนวนการเกิด 
Down time ของ
ระบบ IT 

 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

       

 K29. ระดับ
ความสำเร็จของการ
นำ Digital 
transformation เพื่อ
พฒันาระบบบรกิาร 

 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 S22.เตรียมความ
พร้อมของ Hard 
ware Soft ware 
และ People 
ware ให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

G11.การบริหาร
การเงินการคลัง
และการจัดการที่
ดีมีประสิทธิภาพ 

K30. โรงพยาบาลไม่
ประสบภาวะวิกฤติ
การเงิน 

 4 3 1 1 0 S23.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ข้อมูลด้านการเงิน
การคลังและการ
เพิ่มรายได้ควบคมุ
รายจ่าย 

1.โครงการประชุมทบทวน
การจัดทำแผนการเงินการ
คลังและแผนงาน
แผนปฏิบัติการพัฒนางาน
สาธารณสุขเครือข่ายศรี
เมืองใหม่ปีงบประมาณ 
2566 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

2.อบรมฟื้นฟูการเคลมการ
จ่ายตรงสิทธ์ิข้าราชการ 
อปท. 
 

นายประยงค ์สุดสุข 

K31. โรงพยาบาลผ่าน
การประเมินโรงพยาบาล
คุณธรรม 

 >90 >90 >95 >95 >98 S24.ส่งเสริมการ
ดำเนินงาน
โรงพยาบาล
คุณธรรมให้เป็น
รูปธรรม 

โครงการ “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” 
(Integrity&Transparency 
Assessment)  เขตพื้นท่ี
เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรี
เมืองใหม่ ปีงบประมาณ 
2566 
2.โครงการ “อบรมบคุลากร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อการบริการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ” 
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ่

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K32. จำนวนข้อร้องเรียน
เรื่องความไม่โปร่งใส 

 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 

K33. ความไม่พร้อมใช้
ของระบบไฟฟ้า/ประปา 

 ไม่เกิน 2 
ครั้ง 

น้อยกว่า 2  0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง S25.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

G12.ระบบ
สนับสนุนบริการ
มีประสิทธิภาพ 

K34. จำนวนอุบัติการณ์
ความไม่พร้อมใช้ของ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่
สำคัญ 

 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ระบบ
สาธารณูปโภค
และเครื่องมือ ให้
มีความเพียงพอ 
พร้อมใช้และ
เหมาะสม 

G13.บุคลากร
สุขภาพดีและมี
ความสุข 

K35. ร้อยละบุคลากรมี
ค่าดัชนีมวลกายปกติตาม
เกณฑ ์

 >50% >55% >60% >65% >70% S26.ส่งเสริมการ
ดำเนินงานเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ
บุคลากรเพื่อการ
เป็น Role model 
ด้านสุขภาพใน
ชุมชน 

1.โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปสีำหรับเจ้าหนา้ที่
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  
(ข้าราชการ,ลูกจา้งประจำ) 
ปีงบประมาณ 2566 

1.นางสงกรานต์ ยอดศิริ 
2.นส.มัทนิญา ทองศรี 

K36. ร้อยละดัชนี
ความสุขของบุคลากรใน
องค์กร 
 

 >80% >85% >90% >95% >98% S27.สร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
ดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
การทำงานให้กับ
บุคลากร 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

 K37. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

 >70% >75% >80% >85% >90% S28.เสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

1.โครงการอบรมฟื้นฟูงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(HA&HPH) บูรณาการงาน
ปฐมนิเทศเจ้าหนา้ที่ใหม่  
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  
จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจำปีงบประมาณ  2566 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

K38. อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรในองค์กร 

 >75% >80% >85% >90% >95% 

G14.บุคลากรมี
สมรรถนะ
เหมาะสมและ
เพียงพอกับภาระ
งาน 

K39. ร้อยละบุคลากร
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

 >75% >80% >85% >90% >95% S29.พัฒนาระบบ
การสรรหา การ
ประเมินและนำสู่
การพัฒนาส่วนขาด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

K40. ร้อยละหน่วยงาน
ในโรงพยาบาลมีบุคลากร
เพียงพอและเหมาะสม
ตามเกณฑ ์

 >80% >85% >90% >95% >100% S30.ส่งเสริมใหเ้กิด
การวิเคราะห์ภาระ
งานตามเกณฑ์
อย่างเหมาะสมและ
นำสู่การตอบสนอง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม 62 63 64 65 66 

G15.หน่วยงานมี
ผลงานวิชาการ
(R2R) นวัตกรรม 
หรือผลงานเด่น 

K41. จำนวนผลงาน
วิชาการ(R2R) นวัตกรรม 
CQI ที่ไดร้ับการคดัเลือก
นำเสนอในเวทีระดับ
จังหวัด/เขต/ภมูิภาค/
ประเทศ 

 2 3 3 4 4 S31.ส่งเสริมใหเ้กิด
องค์ความรู้และ
แรงจูงใจในการ
พัฒนาและการ
สร้างผลงาน
วิชาการ 

โครงการมหกรรมนำเสนอ
ผลงานพัฒนาคณุภาพ/
ผลงานวิชาการระดับ
เครือข่าย 

ศูนย์คุณภาพ 

   

 

 

                                                                                                                                           (นายณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์) 

                                                                                                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

 

 


