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Service Profile 
งานแผนงาน และยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูม ิ
 
1. บริบท (Context) 

งานแผนงาน และยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงาน
เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  การจัดท าแผนงานประจ าปี ของหน่วยงานต่าง ๆ           
สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนงานโครงการจากหน่วยงานในโรงพยาบาล เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ติดตามตัวชี้วัดระดับ
องค์กรและหน่วยงาน จัดท ารายงานประจ าปี และ/หรือ สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

1.1 หน้าที ่
     1.1.1 งานนโยบาย และแผนพัฒนาสาธารณสุข 
             1) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงพยาบาล 
             2) จัดท าหรือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
             3) จัดท าแผนกลยุทธ์, ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานประจ าปี 
             4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงพยาบาล 
             5) ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงาน ในระดับโรงพยาบาล/ฝ่าย/บุคคล 
             6) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนงบประมาณของโรงพยาบาล 
             7) การจัดการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการ 
                 ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) 
             8) จัดท าแผนอื่น ๆ ตามความคาดหวังองค์กร 
     1.1.2 งานแผนงานและโครงการ 

             1) ประสานงานกับหน่วยงาน/แผนก ในการจัดท าหรือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
แผนยุทธศาสตร์, แผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงพยาบาล และก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงาน 
ในระดับโรงพยาบาล/ฝ่าย/บุคคล 

             2) สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรหน่วยงานและเครือข่าย 
             3) การจัดท า ตรวจสอบ และติดตามแผนงาน โครงการพัฒนาของโรงพยาบาล 
             4) รวบรวมตรวจสอบ และเสนอแผนงานปฏิบัติการของโรงพยาบาล 
             5) การตรวจสอบ รวบรวม และการส่งโครงการ เพ่ือน าเสนอเห็นชอบ และขออนุมัติ           

จากผู้บริหารตามล าดับขั้นที่เหนือขึ้นไป 
             6) ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และโครงการ ระดับอ าเภอ/คปสอ. 
             7) การจัดท า ถ่ายทอด และติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร และระดับหน่วยงานของโรงพยาบาล 
             8) การจัดท าโครงการพิเศษ หรือ โครงการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร/องค์กร 
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     1.1.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
             1) จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เครือข่ายบริการสุขภาพ                 

“ภูแท่นเกษตรสาร”  
             2) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เครือข่ายบริการระดับจังหวัด 

และโรงพยาบาลชัยภูมิ 
             3) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบริการตาม Service Plan 
             4) จัดท าแผนพัฒนาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 
             5) จัดท าแผนสนับสนุนทรัพยากรบุคคล 
     1.1.4 งานติดตามและประเมินผล 
             1) ประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ และโครงการ ของโรงพยาบาล ทุก 3 เดือน 
             2) ประเมิน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน

ของโรงพยาบาล ทุก 3 เดือน หรือ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ทุกเดือน 
             3) สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย, ยุทธศาสตร์, โครงการ, ตัวชี้วัด              

และกิจกรรมสาธารณสุขที่ส าคัญของโรงพยาบาลประจ าปี  
             4) สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย, ยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัด              

และกิจกรรมสาธารณสุขที่ส าคัญของโรงพยาบาล เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
และหน่วยงานภายนอก 

             5) ร่วมสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย, ยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัด              
และกิจกรรมสาธารณสุขที่ส าคัญระดับอ าเภอ เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
และหน่วยงานภายนอก 

             6) ด าเนินงานและติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงานในโรงพยาบาลและร่วมติดตาม           
การควบคุมภายในระดับอ าเภอ 

     1.1.5 งานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
             1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล ให้บริการข้อมูล สถิติ รายงานผู้มารับบริการ        

ในโรงพยาบาล และข้อมูลที่ส าคัญ และเผยแพร่ข้อมูล/บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
             2) จัดท าระบบสารสนเทศติดตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด             

ของโรงพยาบาล 
             3) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
             4) การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ รายงาน 
             5) การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดท า วิเคราะห์ข้อมูลตามท่ีหน่วยงาน หรือ 

ผู้บริหาร ต้องการ เพ่ือใช้ประกอบในการประชุมและตัดสินใจในการด าเนินการ 
     1.1.6 งานพัฒนาวิชาการ 
             1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิชาการ  งานประจ าสู่งานวิจัย และจัดกิจกรรมจัดการ

ความรู้ของบุคลากร  
                        2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ  และองค์ความรู้/นวัตกรรม ด้านสาธารณสุข 

     1.1.7 งานที่ได้รับมอบหมาย 
             1) ประสานและร่วมด าเนินการจัดงานตามประเพณี/วัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 
             2) กิจกรรม หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
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1.2 ความมุ่งหมาย (Purpose) 
   เพ่ือให้องค์กรด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์องค์กร  

 
1.3 ขอบเขตบริการ (Scope of Service) 

      1.3.1 ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ แผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดที่ส าคัญในระดับแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล รวมทั้งประสานและจัดท ากรอบงบประมาณของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานของโรงพยาบาล  
                1.3.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงพยาบาล ประสานและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ               
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เร่งรัดติดตามประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
                1.3.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล, แผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล  
       1.3.4 ติดตาม เร่งรัด ก ากับ ดูแลการประเมินผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน               
ในโรงพยาบาล เสนอแนะแนวทางในการอุปสรรคของแผนงาน/โครงการ  
                  1.3.5 ติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยใช้
ระบบสารสนเทศ Online 
                 1.3.6 จัดท าและดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล ให้บริการข้อมูล สถิติ รายงานผู้มารับบริการ
ในโรงพยาบาล และและเผยแพร่ข้อมูล/บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
                 1.3.7 ประสานงาน ติดตาม และจัดประชุม ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) 
                 1.3.8 สรุป วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมสาธารณสุขที่ส าคัญ   
ของโรงพยาบาล ประจ าปี และ รับการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานภายนอก 
                 1.3.9 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนางานวิชาการ และงานวิจัย ในระดับหน่วยงานและองค์กร 

1.4 ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ (ลูกค้าภายใน) 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

1. ผู้อ านวยการ 1.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหาร การจัดบริการ 
1.2 มีข้อมูลในการสรุปผลงานประจ าปี สถานการณ์การเงิน การคลัง วิเคราะห์โอกาส
พัฒนา เพ่ือตัดสินใจในการบริหารงาน มอบโยบายการด าเนินงาน 
1.3 รายงานและสื่อสารผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายเดือน และสามารถเข้าถึง 
ได้สะดวก 
1.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ทุก 3 เดือน 
1.5 ประเด็นวาระ และรายงาน ประชุมกรรมการบริหาร รพ./คปสอ. 

2. กรรมการทีมประสาน 
   2.1 QMR/ทีมน า 
   2.2 PCT 
   2.3 RM 
   2.4 HRD/HRM 
   2.5 IM 
   2.6 ENV. 
   2.7 คปสอ. 

2.1 นโยบายผู้บริหาร วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดัผลงานประจ าปี           
ของโรงพยาบาล   
2.2 แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ระดับทีมประสาน 
2.3 ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
     ระดับทีมประสาน 
2.4 ข้อมูลข่าวสาร สถิติตัวชี้วดัระดับโรงพยาบาล 
2.5 สถิติข้อมูลที่ส าคัญ รายงานข้อมูลตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ 
2.6 รวบรวมและวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล และหน่วยงาน 
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2.7 รายงาน ประชุมกรรมการบริหาร รพ./คปสอ. 
1.3 ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ (ลูกค้าภายใน)(ต่อ) 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

3.  หน่วยงานต่าง ๆ  
ในโรงพยาบาล 

3.1 นโยบายผู้บริหาร วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดัผลงานประจ าปี              
     ของโรงพยาบาล   
3.2 แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน/แผนก 
3.3 ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
     ระดับหน่วยงาน/แผนก 
3.4 ข้อมูลข่าวสาร สถิติตัวชี้วดัระดับโรงพยาบาล 
3.5 สถิติข้อมูลที่ส าคัญ รายงานข้อมูลตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ 
3.6 รวบรวมและวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล และหน่วยงาน 
2.7 รายงาน ประชุมกรรมการบริหาร รพ./คปสอ. 

 
1.5 ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ (ลูกค้าภายนอก) 

ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
1. บุคคล/หน่วยงาน
ภายนอก 

1.1 การส่งต่อและแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และสถิติ ที่เป็นปัจจุบัน 
1.2 นโยบายผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล 

2. เทศบาล/อบต. 2.1 แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ 
2.2 รายงานแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ 

3. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ 

3.1 การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ                
ของโรงพยาบาล และมีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
3.2 แผน Service Plan, HRD และ HRM ของโรงพยาบาล 
3.3 รายงานตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ตัวชี้วัด PA/สตป. 

5. กระทรวงสาธารณสุข
และ สปสช.  
 

4.1 การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
4.2 รายงานตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ตัวชี้วัด PA/สตป./QOF 
4.3 การจัดท าแผนงานพัฒนาสุขภาพและมีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 

 
1.6 ลักษณะส าคัญของงานบริการปริมาณงาน และทรัพยากร 
     1.6.1 ปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ 

งานในความรับผิดชอบ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน/ปี 
 2557 2558 2559 2560 2561 
1. การสื่อสารนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ รพ. ครั้ง 1 1 1 1  
2. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ รพ. ครั้ง 1 1 1 1  
3. จัดแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน/PCT ครั้ง 1 1 1 1  
 แผน 35 35 40 40  
4. จัดท าแผนงาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน ครั้ง 1 1 1 1  
 โครงการ 35 35 40 40  
5. สรุป ติดตาม และประเมินผลโครงการ และ ครั้ง 4 4 4 3   
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   แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โครงการ 35 35 40 20  
1.6 ลักษณะส าคัญของงานบริการปริมาณงาน และทรัพยากร (ต่อ) 
     1.6.1 ปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ (ต่อ) 

งานในความรับผิดชอบ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน/ปี 
 2557 2558 2559 2560 2561 
6. ก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับ รพ./ทีมน า ครั้ง 1 1 1 1  
 ตัวชี้วัด 50 45 45 45  
7. ก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์/ ครั้ง 30 30 30 30  
   หน่วยงาน/PCT ตัวชี้วัด 250 250 250 100  
8. รายงาน และประเมินผลตัวชี้วัดระดับ รพ./ทีมน า ครั้ง 2 2 4 3  
   ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/PCT        
9. จัดท าแผนงานด้านบุคลากร (HRD/HRM) ครั้ง 1 1 1 1  
10. จัดท าแผนงานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ครั้ง 1 1 1 1  
11. ประเมินผลแผนด้านบุคลากร และวัสดุ ครุภัณฑ์ ครั้ง - 1 1 -  
12. จัดและประสานการประชุมกรรมการบริหาร รพ. ครั้ง 12 12 10 6  
13. จัดและประสานการประชุมกรรมการ คปสอ. ครั้ง 8 8 6 6  
14. การออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระดับอ าเภอ     ครั้ง 1 1 1 1  
15. การรับนิเทศ ประเมินผลการตรวจราชการ สสจ.     ครั้ง 2 2 2 1  

 
     1.6.2 ทรัพยากรบุคคล 
   1) นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน 1 คน 

              2) นักจัดการงานทั่วไป    จ านวน 1 คน 
   

1.7 ประเด็นคุณภาพที่ส าคญั (Key Quality Issues) 
     1.7.1 มีการจัดท าแผนงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด ในระยะเวลาที่ก าหนด 
     1.7.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนด้านบุคลากร         

และแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  

     1.7.3 ประสิทธิภาพของกระบวนการติดตาม และประเมินผล 

 
1.8 ความท้าทายและความเสี่ยงส าคัญ  
     1.8.1 ความท้าทาย 

                        1) การทบทวนกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ยังไม่ครอบคุลมในการก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ 
(input) เช่น นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการ ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวลของสังคม ผลการ
ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาและสอดคล้องกับเข็มมุ่งขององค์กร เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์จะสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลได้ 
                        2) รูปแบบ หรือ กลไกในการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามการรับรู้ และ           
น าแผนไปปฏิบัติของทุกระดับ ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุม 
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             3) ขาดความชัดเจนในการจัดแผนด้านทรัพยากรที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ 

โรงพยาบาลบรรลุเป้าหมายของการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ       
การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์)            
                       4) ขาดการวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส (แต่เป็นการติดตาม
ประเมินผลประจ าปี ) ท าให้การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานไม่บรรลุตัวชี้วัด  ผลงานได้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด                    
ตามระยะเวลาที่ก าหนด การประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถร่วมกันด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
                       5) กระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย และการติดตามการรับรู้ ความเข้าใจต่อทิศทางการน า
ขององค์กร มีรูปแบบไม่ชัดเจน และขาดรูปแบบการประเมินผลการรับรู้ของผู้ปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

1.8.2 ความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
       การประเมินผลการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดรายไตรมาส เพ่ือสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและ

สามารถปรับปรุงแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. กระบวนการส าคัญ (Key Process) 

กระบวนการส าคัญ สิ่งท่ีคาดหวัง ความเสี่ยงที่ส าคัญ ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
1. น านโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข มาจัดท า
แผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจ าปีของโรงพยาบาล 

1.1 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงพยาบาล
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 
1.2 แผนปฏิบัติการ/       
โครงการ มีความถูกต้อง 
จัดท าทันเวลาก าหนด 

1.1ส่งแผนปฏิบัติการ 
ไม่ทันเวลาก าหนด และ
แผนปฏิบัติการไม่มีความ
คล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 

1.1 ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดยุทธศาสตร์  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
1.2 ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงพยาบาล        

2.จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาล, 
แผนการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
 

2.1 แผนพัฒนาบุคลากร
ของโรงพยาบาล, แผนการ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข/Service 
Plan 

2.1 แผนพัฒนาบุคลากร
ของโรงพยาบาล, แผนการ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์       
ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 

2.1 ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร, แผนการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ของ
โรงพยาบาล 

3. ก าหนดและถ่ายทอด
ตัวชี้วัดผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน ในระดับ
โรงพยาบาล/ฝ่าย/บุคคล 

3.1 ตัวชี้วัดระดับ
โรงพยาบาล/ฝ่าย/บุคคล 
สอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมาย กับ Service 
Plan, แผนยุทธศาสตร์  
3.2 บุคลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมก าหนด/รับรู้
ตัวชี้วัด และเข็มมุ่งองค์กร 

3.1 การก าหนดและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด 
ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 

3.1 ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดและถ่ายทอด
ตัวชี้วัด 
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2. กระบวนการส าคัญ (Key Process) (ต่อ) 

กระบวนการส าคัญ สิ่งท่ีคาดหวัง ความเสี่ยงที่ส าคัญ ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
4.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโรงพยาบาล 
ให้บริการข้อมูล สถิติ 
รายงานผู้มารับบริการ        
และข้อมูลที่ส าคัญ และ
เผยแพร่ข้อมูล/บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่
หน่วยงานต่าง ๆ 

4.1 มีระบบคืนข้อมูล  
และบริการข้อมูล สถิติ 
ข้อมูลที่ส าคัญ แก่บุคคล
และหน่วยงานต่าง ๆ 

4.1 สถิติ ข้อมูลที่ส าคัญ 
และรายงานผู้มารับ
บริการ ขาดความถูกต้อง         

4.1 ระดับความส าเร็จ   
ในการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโรงพยาบาล 

5.จัดประชุม ในรูปแบบ
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและกรรมการ 
ประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ (คปสอ.) 

5.1 คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและกรรมการ 
ประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ มีการประชุม
ตามเวลาที่ก าหนด 

5.1 รายงานการประชุม 
บันทึกประเด็นไม่ครบถ้วน 
5.2 จัดประชุม ไม่ต่อเนื่อง
ประเด็นไม่ครบถ้วน 

5.1 ระดับความส าเร็จ   
ในการจัดประชุม การ
ติดตามประเมิน ระดับ
องค์กร/คปสอ. 

6.จัดท ารายงานประจ าปี
ของโรงพยาบาล 

6.1 รายงานประจ าปี 
ครอบคลุมในประเด็น
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ และตัวชี้วัดระดับ 
ต่าง ๆ 

6.2 รายงานเสร็จไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา 

6.3 ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของโรงพยาบาล 

7. การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการ,โครงการ  
และ ตัวชี้วัด  

7.1 จัดส่งผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ และตัวชี้วัด       
ทันภายในระยะเวลา
ก าหนด 

7.1 แผนปฏิบัติงาน, 
แผนงาน/โครงการ 
ด าเนินการไม่ทันเวลา 
7.2 การรายงานผลงาน
ตัวชี้วัดไมท่ันตามเวลา         
ทีก่ าหนด 

7.1 ร้อยละการความ
ครอบคลุม ครบถ้วนของ
แผนปฏิบัติการ,โครงการ  
 

8. การติดตาม รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ระดับองค์กร/หน่วยงาน  

8.1 ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดมีความถูกต้อง 
ทันภายในระยะเวลา
ก าหนด 

8.1 การรายงานผลงาน
ตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง และ      
ไมท่ันตามเวลาที่ก าหนด 

8.1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่
บรรลุตามเป้าหมาย 
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพ 
ที ่ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
   2557 2558 2559 2560 
1 ระดับความส าเร็จในการก าหนดยุทธศาสตร์  

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
ระดับ 5 5 5 5 5 

2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงพยาบาล        

ระดับ 5 5 5 5 5 

3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร, 
แผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล 

ระดับ 4 3 3 3 3 

4 ระดับความส าเร็จในการก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับ 4 3 3 3 3 
5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศโรงพยาบาล 
ระดับ 4 3 3 3 3 

6 ระดับความส าเร็จในการจัดประชุม การติดตาม
ประเมิน ระดับองค์กร/คปสอ. 

ระดับ 5 5 5 5 5 

7 ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานประจ าปี 
ของโรงพยาบาล 

ระดับ 4 4 3 3  

8 ร้อยละการความครอบคลุม ครบถ้วนของ 

แผนปฏิบัติการ  
ร้อยละ 95 100 100 100 100 

9 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 90.81 92.85 92.5  
 
4. แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

4.1 พัฒนาระบบ Data Center สารสนเทศของโรงพยาบาล 
4.2 พัฒนารูปแบบประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ 
4.3 พัฒนารูปแบบประเมินผลตัวชี้วัดระดับองค์กร และหน่วยงาน 
4.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร, แผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล 

 


