คำนำ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในครั้งนี้ ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรสาธารณสุข ในอาเภอกุสุมาลย์
ทั้งในโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกหน่วยบริการในอาเภอกุสุมาลย์ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุขต่อไป
ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลและทุก รพ.สต. มีส่วนร่วมในการทบทวน
ปรับปรุงและแก้ไขให้แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
และหวั งเป็ น อย่ า งยิ่ งว่า แผนยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ขฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ใ นการพัฒ นางานด้า น
สาธารณสุขให้กับหน่วยงาน ต่อไป
ทั้งนี้ คปสอ.กุสุ มาลย์ ขอขอบคุณ ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุ ข
สกลนคร จากัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง
คปสอ.กุสุมาลย์
พฤศจิกายน 2561
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แผนยุทธศำสตร์ คปสอ.กุสุมำลย์
ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน นั้น จะเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการขององค์กร ผลการดาเนินการในเรื่องนี้ พบว่า

จุดแข็ง (Strengths)
S1 ผู้นามีภาวะผู้นาสูง วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคลากรได้
S2 บุคลากรทางานเป็นทีม สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ
S3 บุคลากรได้รับโล่ห์รางวัลดีเด่น สาขาการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย และสาขาด้านการบริหาร
S4 บุคลากรเป็นคนในพื้นที่จึงเป็นที่ใว้วางใจแก่ประชาชน
S5 ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับอบรม/ศึกษาต่อ
S6 ควบคุม ติดตาม แผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
S7 ได้รับการสนับสนุนด้านเงินจากชุมชน
S8 ได้รับเงินกองทุนดูแลผู้ป่วย/QOF เกินเกณฑ์กาหนด
S9 มีเครื่องมือการแพทย์เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน
S10 ระบบ Central Supply เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
S11 มีเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
S12 ได้รับรางวัลความโปรงใสและธรรมภิบาล (ITA)
S13 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA และ รพ.สต. ติดดาว
S14 มีช่องทางสื่อสารหลากหลาย ประสานงานได้รวดเร็ว

จุดอ่อน (Weakness)
W1 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
W2 การมอบหมายงานแก่บุคลากรไม่ตรงตามสายงาน
W3 บุคลากรไม่เพียงพอบางสายงาน (พยาบาล ทันตาฯ)
W4 บุคลากรขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร
W5 ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรต่า
W6 บุคลากรมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจากการทางาน
W7 บุคลากรมีความสุขในการทางานต่า (ด้านการเงิน)
W8 กระบวนการใช้งบประมาณซับซ้อน ใช้เวลานาน
W9 การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมในบางหน่วยงาน
W10 มีการสารองเงินโครงการก่อน (เบิกคืนล่าช้า)
W11 การจัดหาอุปกรณ์ IT ต้องได้รับอนุมัติจาก ก.สธ.
W12 อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ (บ้านพัก ห้องน้า จอดรถ)
W13 รถยนต์ราชการมีสภาพเก่า ชารุด ไม่ปลอดภัย
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W14 ขาดระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
W15 การไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนด
W16 ขาดการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

โอกำส (Opportunity)
O1 ระเบียบ พชอ. ที่เอื้อต่อการทางานกับหน่วยงานอื่น
O2 พรบ. หลักประกันสุขภาพ / พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
O3 กองทุนสุขภาพตาบล สนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหา
O4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
O5 นโยบาย Thailand 4.0 ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม
O6 มีโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มคนไข้สิทธิประกันสังคม
O7 การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การเดินทางสะดวก
O8 มีสถานพยาบาลเอกชน เพิ่มการเข้าถึงการรักษา
O9 การรวมกลุ่มผลิตผลงานของชุมชน เพิ่มรายได้ชุมชน
O10 มีสวนสาธารณะ เป็นที่ออกกาลังกายคนในชุมชน
O11 แนวโน้มคนหันมาออกกาลังกายมากขึ้น
O12 มีวัด มูลนิธิ ชมรม สมาคม ผู้นาชุมชน บริจาคเงิน
O13 มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน / ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้
O14 การเข้าถึงข่าวสารสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
O15 การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ชาระค่าบริการต่างๆ
O16 ช่องทางการสื่อสาร มีหลากหลาย ทุกคนเข้าถึงได้

อุปสรรค (Threats)
T1 นโยบายการคุมกาเนิด อัตรากาลังบรรจุ
T2 อปท. ขาดผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
T3 หน่วยงานรัฐขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
T4 ช่องทางการร้องเรียนสิทธิของผู้รับบริการมากเกินไป
T5 นโยบายเร่งด่วนที่มาจากส่วนกลางส่งผลต่องานประจา
T6 อาชีพเกษตรกรรม ความสนใจดูแลสุขภาพต่า
T7 สถาบันการเงินสนับสนุนเงินกู้ให้เกษตรกรเป็นหนี้
T8 ค่าครองชีพสูง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
T9 ความเชื่อบางอย่างทาให้การดูแลสุขภาพไม่เหมาะสม
T10 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่
T11 การคมนาคมสะดวก เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
T12 พื้นที่เขตรอยต่อ เป็นเส้นทางขนยาเสพติด
T13 การเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อ ทาได้ง่าย ไม่มีการตรวจสอบ
T14 ให้เด็กใช้เครื่องมือ IT ส่งผลต่อพัฒนาการ
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S (จุดแข็ง)
ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก
O (โอกำส)

S1 ผู้นามีภาวะผู้นาสูง วิสัยทัศน์กว้างไกล
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคลากรได้
S2 บุคลากรทางานเป็นทีม สามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจ
S3 บุคลากรได้รับโล่ห์รางวัลดีเด่น สาขาการ
ดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย และสาขาด้านการบริหาร
S4 บุคลากรเป็นคนในพื้นที่จึงเป็นที่ใว้วางใจ
แก่ประชาชน
S5 ส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ไ ด้ รั บ
อบรม/ศึกษาต่อ
S6 ควบคุม ติดตาม แผนทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
S7 ได้รับการสนับสนุนด้านเงินจากชุมชน
S8 ได้รับเงินกองทุนดูแลผู้ป่วย/QOF เกิน
เกณฑ์กาหนด
S9 มีเครื่องมือการแพทย์เพียงพอ พร้อมใช้
ได้มาตรฐาน
S10 ระบบ Central Supply เครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
S11 มีเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
S12 ได้รับ รางวัลความโปรงใสและธรรมภิ
บาล (ITA)
S13 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA และ รพ.
สต. ติดดาว
S14 มี ช่ อ ง ท า ง สื่ อ ส า ร ห ล า ก ห ล า ย
ประสานงานได้รวดเร็ว

SO
O1 ระเบียบ พชอ. ที่เอื้อต่อการทางานกับหน่วยงาน S : 13, 1, 2, 4, 7, 9
อื่น
O : 1, 2, 3, 10, 11, 12
O2 พรบ. หลั ก ประกัน สุข ภาพ / พรบ. สุข ภาพ
ยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
แห่งชาติ
O3 กองทุนสุข ภาพตาบล สนับ สนุนงบประมาณ ยั่งยืน
แก้ปัญหา
O4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
O5 นโยบาย Thailand 4.0 ขั บเคลื่อ นการใช้
นวัตกรรม
O6 มี โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ พิ่ ม ค น ไ ข้ สิ ท ธิ
ประกันสังคม
O7 การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การเดินทางสะดวก
O8 มีสถานพยาบาลเอกชน เพิ่มการเข้าถึงการรักษา
O9 การรวมกลุ่มผลิตผลงานของชุมชน เพิ่มรายได้
ชุมชน
O10 มีสวนสาธารณะ เป็นที่ออกก าลังกายคนใน
ชุมชน
O11 แนวโน้มคนหันมาออกกาลังกายมากขึ้น
O12 มีวัด มูลนิธิ ชมรม สมาคม ผู้นาชุมชน บริจาค
เงิน
O13 มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน / ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

W (จุดอ่อน)
W1 บุ ค ลากรขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติงาน
W2 การมอบหมายงานแก่บุคลากรไม่ตรงตาม
สายงาน
W3 บุคลากรไม่เพียงพอบางสายงาน (พยาบาล
ทันตาฯ)
W4 บุคลากรขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี การ
สื่อสาร
W5 ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรต่า
W6 บุคลากรมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจาก
การทางาน
W7 บุคลากรมีความสุขในการทางานต่า (ด้าน
การเงิน)
W8 กระบวนการใช้ ง บประมาณซั บ ซ้ อ น ใช้
เวลานาน
W9 การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมในบาง
หน่วยงาน
W10 มีก ารสารองเงินโครงการก่อน (เบิ ก คืน
ล่าช้า)
W11 การจัดหาอุปกรณ์ IT ต้องได้รับอนุมัติ
จาก ก.สธ.
W12 อาคารสถานที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ (บ้ า นพั ก
ห้องน้า จอดรถ)
W13 รถยนต์ราชการมีสภาพเก่า ชารุด ไม่
ปลอดภัย
W14 ขาดระบบการประชาสัมพันธ์เสีย งตาม
สาย
W15 การไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนด
W16 ขาดการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

WO
W : 1, 3, 4 , 5, 6, 7
O : 2, 3, 6, 7, 10, 12, 5
การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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O14 การเข้าถึงข่าวสารสุขภาพของประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น
O15 การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ชาระค่าบริการต่างๆ
O16 ช่องทางการสื่อสาร มีหลากหลาย ทุกคนเข้าถึง
ได้

T (อุปสรรค)

ST

T1 นโยบายการคุมกาเนิด อัตรากาลังบรรจุ
S : 13, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
T2 อปท. ขาดผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
T3 หน่ว ยงานรั ฐขาดการบั งคับ ใช้ก ฎหมายอย่า ง
จริงจัง
T4 ช่องทางการร้องเรียนสิทธิของผู้รับบริการมาก
เกินไป
T5 นโยบายเร่งด่วนที่มาจากส่วนกลางส่งผลต่องาน
ประจา
T6 อาชีพเกษตรกรรม ความสนใจดูแลสุขภาพต่า
T7 สถาบันการเงินสนับสนุนเงินกู้ให้เกษตรกรเป็นหนี้
T8 ค่าครองชีพสูง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
T9 ความเชื่อ บางอย่ า งทาให้ ก ารดูแ ลสุข ภาพไม่
เหมาะสม
T10 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่
T11 การคมนาคมสะดวก เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
T12 พื้นที่เขตรอยต่อ เป็นเส้นทางขนยาเสพติด
T13 การเข้า ถึ งข้อ มูลผ่า นสื่อ ทาได้ง่าย ไม่มีก าร
ตรวจสอบ
T14 ให้เด็กใช้เครื่องมือ IT ส่งผลต่อพัฒนาการ

WT
W : 4, 9, 11, 14, 16
T : 4, 5, 6, 11, 12
ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นนาในภาคอีสาน ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ
1. ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และปลอดภัย โดยเน้นความเป็นเลิศ
2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม สอดคล้อง กับวิถีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. ฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เข็มมุ่ง
1. การสร้างพื้นที่ต้นแบบด้านการเสริมสุขภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2. การบริการที่เป็นเลิศด้านทันตกรรม
3. การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information management)

ค่ำนิยม บริการดี สามัคคี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
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เป้ำประสงค์ (GOAL)
1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย และพึงพอใจ
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุขและปลอดภัย
3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. งานสร้างเสริมสุขภาพ (เป็นเลิศ)
2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ
3. สร้างระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ตัวชี้วัดระดับองค์กร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1. งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นเลิศ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน :
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
พัฒนาศักยภาพ พชอ.
เพื่อให้พชอ.มีความรู้ ทักษะในการดาเนินงาน -ผ่านการประเมิน DHSA
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้
-ระดั บ ความส าเร็ จในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ระดับอาเภอ
สร้างพื้นที่ต้นแบบ
เพื่อเป็นพื้นทีต่ ้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ -ผ่านเกณฑ์ประเมินรร.ส่งเสริมสุขภาพ
-วัดส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
-หนอนพยาธิ
-ผ่ า นเกณฑ์ อาเภอควบคุม โรคเข้ มแข็ ง
-คุณภาพปลอดโรค IQ ดี
ตาบลต้นแบบ
-OVCCA
-ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
-งานศพปลอดเหล้า/ปลอดการพนัน
-ผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการสุขภาพ
-ตาบลต้นแบบของการลดอุบัติเหตุ
-ร้อยละ .....ของตาบลมีค่า CI ไม่เกิน 5
-Green and clean โรงอาหารโรงเรียน
ตลาดสดน่าซื้อ
สร้างคนต้นแบบ
-เพื่ อ เป็ น บุ ค คลต้ น แบบในการสร้ า งเสริ ม -ร้อยละ.......ของบุคลากรในเครือข่ายที่
สุขภาพ
เป็นต้นแบบในการออกกาลังกาย
-การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ
-ร้ อ ยละ........ของประชาชนที่ เ ป็ น
ต้นแบบในการออกกาลังกาย
-ร้อยละ.......ของบุคลากรมี BMI ลดลง
สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย -ประชาชนดูแลตัวเองได้
ร้อ ยละ..........ของปชช.ทั่ ว ไปเข้ า ร่ ว ม
-ปชช.สุขภาพดีถ้วนหน้า
กิจกรรมวิ่งในแต่ละตาบล
-เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ≥ 54%
-ร้อยละ.......ของกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นผู้ป่วย
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เป้ำประสงค์
-ทารก Low ≤ 7%
-อั ต ราตาย ≤ 16% ต่ อ แสนปชก.จาก
อุบัติเหตุ
-ปชช.ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
-ผ่านการประเมินตาบล Long term care
เตียง 3,4 ได้รับการเยี่ยมดูแล 100%

ตัวชี้วัด
รายใหม่
-ร้อยละ.....ของกลุ่ มป่ว ยควบคุมระดับ
น้าตาล,ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
การดูแลระยะยาว
-ชมรมผู้สูงอายุ
-ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลร้อยละ
.......
-ร้อยละ.......ของผู้พิการได้รบการฟื้นฟู
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ มี พื้ น ที่ ส ะอาดสวยงาม เอื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม -หมู่บ้านต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อม
การมีสุขภาพดี
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์ Green clean hospital -จ านวนกลุ่ ม เกษตรกรผลิ ต ผั ก ปลอด
-อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลง < 50 ต่อแสน สารพิษจานวน........
ปชก.

ควำมสำเร็จ
ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. พัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์สู่ควำมเป็นเลิศ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน : ปัญหำ 5 อันดับ CUP กุสุมำลย์ : 1)อุบัติเหตุ 2)สูงดี-สมส่วน 3) LBW 4)DHF
5) NCD,DM,HT,CKD
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
1.พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
-เพื่อให้หน่วยบริการมีคุณภาพ
-ระดับการประเมินรับริงคุณภาพ HA อยู่ใน
3.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ระดับ ดีมาก (3.5-4)
4.เพิ่มคุณภาพบริการ
-ระดับค่าคะแนน Scoring ที่ผ่านการรับรอง
5.พัฒนาเครือข่ายบริการ
HA ระดับ 3.5
-ระดั บ การประเมิ น หน่ ว ยงานในกลุ่ ม การ
พยาบาลอยู่ในระดับ
ดีมาก (3.5-4)
-งานทั น ตกรรมผ่ า นการประ เมิ น Dental
safety goal
-ผ่านการประเมิน HA ยาเสพติด
2.พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ
-ทาให้ผู้รับบริการไว้วางใจ เชื่อมั่น -ร้ อ ยละร้ อ ยของข้ อ ร้ อ งเรี ย นได้ รั บ การแก้ ไ ข
ประทับใจ
และแจ้งกลับ
-ร้อยละ.....ของระดับคะแนนความพึงพอใจของ
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เป้ำประสงค์

3.เพิ่มการเข้าถึงบริการ

-เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้รับบริการ
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

4.เพิ่มคุณภาพบริการ

-เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร พึ ง พ อ ใ จ
ประทับใจ

5.พัฒนาเครือข่ายบริการ

-ให้ ห น่ว ยบริการที่เป็นเครือข่ายมี
ระบบบริ ก ารทางทางการแพทย์
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวชี้วัด
ผู้รับบริการทั้งในและนอกสถานบริการ
-ร้อยละ...ของ CPG ที่ได้รับการทบทวน/เพิ่ม
-ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย
ประคับประคองระดับที่ 1..... ระดับที่ 2.....
ระดับที่ 3.......ระดับที่4.......ระดับที่ 5........
-ร้ อ ยละ....ของจ านวนผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารแพทย์
แผนไทยเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
-ร้อยละ....จานวนผู้เข้ารับบริการงานทันตกรรม
ในคลินิก/นอกคลินิกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
-ร้อยละ 70 ของการถึงจุดเกิดเหตุของหน่ว ย
EMS ภายในระยะเวลา 10 นาที
-ร้ อ ยละร้ อ ยของเจ้ า หน้ า ที่ ผ่ า นการอบรม
พฤติกรรมบริการ
-จั ด ท าคู่ มื อ บริ ก ารพฤติ ก รรมบริ ก ารส าหรั บ
บุคลากรของ CUP
-ร้อยละร้อยของหน่วยงานมีเครื่องมืออุปกรณ์
พร้อมใช้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
-ร้อยละร้อยของหน่ว ยงานที่คะแนนความพึง
พอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
-ร้ อ ยละร้ อ ยของทุ ก หน่ ว ยบริ ก ารที่ เ ป็ น
เครือข่ายมีแนวทาง/CPG เป็นแนวทางเดียวกัน

ควำมสำเร็จ
ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงระบบบริหำรจัดกำร ด้วยหลักธรรมำภิบำล
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
การวางแผนขององค์กร
เพื่ อ ให้ บ ริ ห ารงานเป็ น ไปตาม 1.ร้อยละ 100 ของ KPI บรรลุเป้าหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ า หมายของ 2.รายรับเข้าตามปริมาณการในแผน ≥95%
องค์กร
3.รายจ่ายงบประมาณตามแผนที่อนุมัติ ≥95%
4.ร้อยละ 100 ของพัสดุที่ได้จัดหาได้ตามแผนที่กาหนด
การพัฒนาบุคลากร
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 1.มีการจัดทาแผน และทบทวนแผนอัตรากาลังบุคลากร
และเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ปีละ 1 ครั้ง
2.ร้ อ ยละ 100 ของบุ ค ลากรได้ รั บ การจั ด ท า การ
บรรยายคุณเฉพาะตาแหน่ง (JD)
3.ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการจัดทาถ่ายทอด
มอบหมายงานที่ได้รับผิดชอบ (JS)
4.ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีผ ลสั มฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
5.ร้ อ ยละ 100 ของบุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IPD)
6.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีผลงานวิชาการอย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง
การจัดโครงสร้างองค์การ
เพื่อให้ได้องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 1.มีการทบทวนโครงสร้างองค์การอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในการทางาน
2.มีการทบทวนกระบวนการการทางานหลักขององค์กร
ปีละ 1 ครั้ง
3.ระดั บ ความส าเร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของ
องค์กร (โดยใช้ MindStone 5 ระดับ)
4.ระดับความสาเร็จในการทากระบวนการทางานหลัก
การติดตามประเมิน
เพื่อให้ ผ ลการดาเนินงานเป็นไป 1.มีการสรุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปี จานวน 1ครั้ง
ตามแผนหน่วยงาน
2.ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงแผนครึ่งปี
การสร้างความผูกพันของ
เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ 1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการตามเกณฑ์
องค์กร
องค์กรและทุ่มเทในการ
2.ร้อยละ 20 ของบุคลากรเป็นต้นแบบในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้องค์การเป็นสถานที่ทางาน 1.ร้อยละ 100 ความสาเร็จในการจัดระเบียบที่จอดรถ
น่าอยู่น่าทางาน
ในองค์กร
2.ร้อยละ 100 ความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
องค์กร
-ขยะ -ความสะอาด -ร่มรื่น
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ควำมสำเร็จ
ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
1. บุคลากรด้าน IT โดยตรงยังไม่เพียงพอ
2. บุคลากรภายใน คปสอ.กุสุมาลย์ ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ
3. งบประมาณด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
(2 กลยุทธ์)
(5 เป้ำประสงค์)
(11 ตัวชี้วัด)
1. พัฒนาศักยภาพ
People Ware:
People Ware:
บุคลากรด้าน IT
1. Programmer ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน มี 1. Programmer และผู้ดูแลระบบทุกคน
ทักษะด้านสารสนเทศที่ดี
ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน IT อย่าง
น้อย 10 ชั่วโมง/ปี
2. จานวนบุคลากรในแต่ล ะหน่ว ยบริการ
สามารถใช้งาน IT ขั้นพื้นฐานได้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้ารับการอบรม
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี Hardware:
Hardware:
สารสนเทศให้มี
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ พร้อมใช้
3. ร้อยละ 100 ของสถานบริการ มี
ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ พร้อมใช้
(1 ผู้ให้บริการ : 1 เครื่อง)
4. จานวนครั้งของรายงานการแจ้งซ่อม มี
จานวนลดลง ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา
Software:
Software:
3. มีความทันสมัย พร้อมใช้
5. จานวน Program ที่พัฒนาเพิ่มขึ้น (เช่น
ระบบคิว, HRD, GIS health, Program
ประมวลผลข้อมูลสุขภาพ)
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กลยุทธ์
(2 กลยุทธ์)

เป้ำประสงค์
(5 เป้ำประสงค์)
Data:
4. มีฐานข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง

ตัวชี้วัด
(11 ตัวชี้วัด)
Data:
6. ร้อยละ 100 ของฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
มีความครบถ้วน ถูกต้อง
7. ร้อยละ 100 ของฐานข้อมูลแฟ้ม
Person มีความครบถ้วน ถูกต้อง
8. ร้อยละ 100 ของข้อมูลที่ส่งทันเวลา
ตามกาหนด (E-claim)
9. ร้อยละ 100 ของข้อมูล QOF มีความ
สมบูรณ์ เกินมาตรฐาน

Information:
Information:
5. ผู้รับบริการได้รับข่าวสารหลากหลายช่องทาง 10. จานวนสื่อที่ผลิต เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ร้อยละ 20
11. มีการสรุปผลงานประจาปี 1 ครั้ง/ปี
(รูปเล่มเอกสาร หรือประชุมนาเสนอ)
ควำมสำเร็จ
ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4
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2. House Model แผนยุทธศำสตร์
แผนยุทธศำสตร์ คปสอ.กุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์ :คปสอ.กุสุมำลย์ เป็นองค์กรชั้นนำในภำคอีสำน ที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน
GOAL
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นเลิศ
สถำนกำรณ์
เป้ำหมำย
1. เพื่อให้ พชอ.มีความรู้ ๒.ทุกตาบลผ่าน ๓.เพื่อเป็น
๔.ประชาชนดูแล ๕.ทุกตาบลผ่าน ๖.มีพื้นสะอาด
การประเมิน
สวยงามเอื้อต่อ
ทักษะในการดาเนินงาน เกณฑ์ตาบล
บุคคลากรในการ ตัวเองได้
ตาบล long
การส่งเสริม
สามารถถ่ายทอดความรู้ ต้นแบบ
สร้างเสริมสุขภาพ
term care
สุขภาพ
สู่ชุดมชนได้
กลยุทธ์
๑.พัฒนาศักยภาพ พชอ. 2.สร้างพื้นที่
3.สร้างคน
4.สร้างเสริม
๕.การดูแลระยะ ๖.ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
สุขภาพตามกลุ่ม ยาว
เอื้อต่อการมี
วัย
สุขภาพดี
ระดับควำมสำเร็จ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ ๒
-วิเคราะห์สถานการณ์ -กากับ/ติดตาม
ขนาด ความรุนแรงของ
ปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย
-ว า ง แ ผ น / จั ด ท า
แผนงาน/โครงการที่
ชัดเจน
-ถ่ายทอดนโยบาย
-ส่งเสริม/สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๓
-กากับ/ติดตาม

ไตรมาสที่ ๔
กากับ/ติดตาม และ
ประเมินผล
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แผนยุทธศำสตร์ คปสอ.กุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์ :คปสอ.กุสุมำลย์ เป็นองค์กรชั้นนำในภำคอีสำน ที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน
GOAL
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ
สถำนกำรณ์
เป้ำหมำย
1.เพื่อให้หน่วยบริการมี 2.เพื่อทาให้ผู้รับบริการ 3. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
4.เพื่อให้ผู้รับบริการ 5. เพื่อให้หน่วยบริการ
คุณภาพ
ไว้วางใจ เชื่อมั่น
ของผู้รับบริการได้อย่าง พึงพอใจ ประทับใจ ที่เป็นเครือข่ายระบบ
ประทับใจ
รวดเร็ว ปลอดภัย
ทางการแพทย์ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
กลยุทธ์
1. .พัฒนาคุณภาพหน่วย 2.พัฒ นาบริ การที่ เป็ น 3.เพิ่มการเข้าถึงบริการ 4.เพิ่มคุณภาพ
5.เพิ่มเครือข่ายบริการ
บริการ
เลิศ
บริการ
ระดับควำมสำเร็จ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ ๒
-วิเคราะห์สถานการณ์ -กากับ/ติดตาม
ขนาด ความรุนแรงของ
ปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย
-ว า ง แ ผ น / จั ด ท า
แผนงาน/โครงการที่
ชัดเจน
-ถ่ายทอดนโยบาย
-ส่งเสริม/สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๓
-กากับ/ติดตาม

ไตรมาสที่ ๔
กากับ/ติดตาม และ
ประเมินผล
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แผนยุทธศำสตร์ คปสอ.กุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์ :คปสอ.กุสุมำลย์ เป็นองค์กรชั้นนำในภำคอีสำน ที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน
GOAL
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงระบบบริหำรจัดกำร ด้วยหลักธรรมำภิบำล
สถำนกำรณ์
เป้ำหมำย
๑.เพื่อให้บริหารงาน 2.เพื่อให้บุคลากรมี 3. เพื่อให้ได้
4.เพื่อให้ผลการ 5. เพื่อให้บุคลากร 6. เพื่อให้องค์การ
เป็นไปตาม
ประสิทธิภาพและ องค์กรที่มี
ดาเนินงานเป็นไป มีความผูกพันต่อ
เป็นสถานที่
วัตถุประสงค์/
เพียงพอในการ
ประสิทธิภาพใน ตามแผน
องค์กรและทุ่มเทใน ทางานน่าอยู่น่า
เป้าหมายขององค์กร ปฏิบัติงาน
การทางาน
หน่วยงาน
การปฏิบัติงาน
ทางาน
กลยุทธ์
๑.การวางแผนของ 2.การพัฒนา
๓. การจัด
๔.การติดตามและ ๕. ความผูกพันต่อ ๖. การพัฒนา
องค์กร
บุคลากร
โครงสร้างองค์กร ประเมินผล
องค์กร
สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร
ระดับควำมสำเร็จ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ ๒
-วิเคราะห์สถานการณ์ -กากับ/ติดตาม
ขนาด ความรุนแรงของ
ปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย
-ว า ง แ ผ น / จั ด ท า
แผนงาน/โครงการที่
ชัดเจน
-ถ่ายทอดนโยบาย
-ส่งเสริม/สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๓
-กากับ/ติดตาม

ไตรมาสที่ ๔
กากับ/ติดตาม และ
ประเมินผล
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แผนยุทธศำสตร์ คปสอ.กุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์ :คปสอ.กุสุมำลย์ เป็นองค์กรชั้นนำในภำคอีสำน ที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน
GOAL
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สถำนกำรณ์
1. บุคลำกรด้ำน IT โดยตรงยังไม่เพียงพอ
2. บุคลำกรภำยใน คปสอ.กุสุมำลย์ ขำดทักษะกำรใช้เทคโนโลยี อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศฯ ยังไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
เป้ำหมำย
๑. Programmer ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน มีทักษะด้าน
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ พร้อมใช้
สารสนเทศที่ดี
2. Software มีความทันสมัย พร้อมใช้
3. มีฐานข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง
4. ผู้รับบริการได้รับข่าวสารหลากหลายช่องทาง
กลยุทธ์
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ระดับควำมสำเร็จ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ ๒
-วิเคราะห์สถานการณ์ -กากับ/ติดตาม
ขนาด ความรุนแรงของ
ปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย
-ว า ง แ ผ น / จั ด ท า
แผนงาน/โครงการที่
ชัดเจน
-ถ่ายทอดนโยบาย
-ส่งเสริม/สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๓
-กากับ/ติดตาม

ไตรมาสที่ ๔
กากับ/ติดตาม และ
ประเมินผล
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3. แผนยุทธศำสตร์ คปสอ.กุสุมำลย์ ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นเลิศ
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

1.พัฒนาศักยภาพ
พชอ.

1. เพื่อให้ พชอ.มี
ความรู้ ทักษะใน
การดาเนินงาน
สามารถถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุดมชนได้
1.มีโรงเรียนระดับ
เพชร 1โรงเรียนต่อ
ตาบล
2.อาเภอผ่านเกณฑ์
ประเมินกระทรวง
ตามาตรฐาน
3.ทุกตาบลผ่าน
เกณฑ์ตาบลนมแม่

2.สร้างพื้นที่
ต้นแบบ

ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
และตัวชี้วัด
รวม
2562
1.ผ่านการประเมิน 1 อำเภอ 100%
DHSA
100%
2.ระดับความสาเร็จ
ของการแก้ไขปัญหา

1.ผ่านเกณฑ์
80%
ประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
2.ผ่านเกณฑ์อาเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง
3.ผ่านตาบลต้นแบบ
นมแม่และหมู่บ้าน
ไอโอดีน
4.ทุกตาบลผ่าน
4.ผ่านเกณฑ์ตาบล
เกณฑ์ตาบลจัดการ จัดการสุขภาพ
สุขภาพ
5.ทุกตาบลผ่าน
5.OVCCA
เกณฑ์ตาบลจัดการ
สุขภาพ

10%

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563 2564 2565
100% 100% 100%

ชื่อโครงกำรและ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
(บำท/ปี)
2566
100% 1.โครงการพัฒนา 7,000
จนท.รพ.
ความรู้ พชอ.
และ รพ.
สต.

30%

80%

50%

75%

1.โรงเรียน
10,000
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
3.โครงการแม่ลูก
สุขภาพดีเริ่มที่นม 20,000
แม่
4.โครงการตาบล
จัดการสุขภาพดี
รัฐวิสาหกิจ
5.โครงการกาจัด
ปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดี

20,000
200,000
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ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด
3.สร้างคนต้นแบบ 1.เพื่อเป็น
1.ร้อยละ 80 ของ
บุคคลากรในการ บุคคลากรและ
สร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนใน
เครือข่ายที่เป็น
ต้นแบบในการออก
กาลังกาย
4.สร้างเสริมสุขภาพ 1.ประชาชนดูแล 1.ประชาชนสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย
ตัวเองได้
ดีถ้วนหน้า
2.เด็ก 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน 80%
3.ทารก LBW ≥
7%
4.อัตราตายจาก
อุบัติเหตุ ≤ 16%
5.อัตราผู้ป่วย
DM,HT รายใหม่
น้อยกว่า 5%
5.การดูแลระยะ
1.ทุกตาบลผ่านการ 1.ผ่านการประเมิน
ยาว
ประเมิน ตาบล
ตาบล long term
long term care care
6.ปรับปรุง
1.มีพื้นสะอาด
1.อัตราป่วย
สิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อ สวยงามเอื้อต่อการ ไข้เลือดออกลดลง
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

เป้ำหมำย
รวม
2562
80%
10%

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563 2564 2565
30% 50%
75%

2566
80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

10,000

จนท.
อสม.
ปชช.

100%

25%

50%

75%

100%

จนท.
สธ.

80%

70%

75%

80%

80%

100% 1.โครงการ
70,000
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว
80% 1.โครงการ
35,000
ควบคุมและ

ชื่อโครงกำรและ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
(บำท/ปี)
1.โครงการวิ่ง
7,000
จนท.
ทดสอบ
อสม.
สมรรถภาพ 2.4
ปชช.
กม.
1.โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย

จนท.
สธ.
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ต่อการมีสุขภาพดี

เป้ำประสงค์
ส่งเสริมสุขภาพ

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด
น้อยกว่า 50% ต่อ
แสน ปชก.

เป้ำหมำย
รวม
2562

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563 2564 2565

2566

ชื่อโครงกำรและ งบประมำณ
กิจกรรม
(บำท/ปี)
ป้องกันโรค ใน
ศพด. และ รร.

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ
ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
เป้ำหมำย
งบประมำณ
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
ชื่อโครงกำรและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รวม
(บำท/ปี)
2562 2563 2564 2565 2566
1.พัฒนาคุณภาพ เพื่อให้หน่วยบริการมี -ระดับการประเมิน
3.5
4.0
3.5 -สนับสนุนการขับเคลื่อน
หน่วยบริการ
คุณภาพ
รับรองคุณภาพ HA
4
การดาเนินงานใน รพ./รพ.
สต.
-ระดับการประเมิน QA
3.5 3.5 4.0
4.0
4.0 -พัฒนาทีมตรวจประเมิน
หน่วยงานในกลุ่มการ
4
ภายใน (Internal servey)
พยาบาล
-ระดับการประเมิน
85% 85% 90% 90% 90%
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
90%
ห้องปฏิบัติการโดยสภา
เทคนิคการแพทย์ (LA)
-ระดับการประเมิน
80%
85%
90%
Dental safety goal
90%
โดยเครือข่ายงาน
ทันตกรรม
ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด
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เป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
เป้ำหมำย
งบประมำณ
ชื่อโครงกำรและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รวม
(บำท/ปี)
2562 2563 2564 2565 2566
3.0
3.0
3.5
3.5

-ระดับการประเมิน
รับรอง HA ยาเสพติด
2. พัฒนาบริการที่ เพื่อทาให้ผู้รับบริการ -ร้อนละร้อยของข้อ
เป็นเลิศ
ไว้วางใจ เชื่อมั่น
ร้องเรียนได้รับการแก้ไข 100%
ประทับใจ
และแจ้งกลับ
-ร้อยละ 85 ของระดับ
คะแนนความพึงพอใจ
90%
ของผู้รับบริการทั้งในและ
นอกสถานบริการ
-ร้อยละร้อยของ CPG
ได้รับการทบทวน/เพิ่ม 100%
ใหม่
-ระดับความสาเร็จของ
การดูแลแบบ
5
ประคับประคองระดับ 3

100% 100% 100% 100% 100% -พัฒนารูปแบบการ
จัดบริการทางการแพทย์
ตามสาขา service plan
85% 85% 90% 90% 90% -พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้เชี่ยวชาญตามสาขา
service plan
100% 100% 100% 100% 100% -พัฒนาทีมบริการตาม
สาขา service plan
3

3

4

4

5

-พัฒนาฐานข้อมูล IT
-พัฒนามาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยตามสาขา service
plan
-พัฒนาหน่วยบริการ
excellent
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เป้ำหมำย
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
รวม
2562 2563 2564 2565
3. เพิ่มการเข้าถึง 3. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ร้อยละ 80 ของจานวนผู้
80
80
80
80
บริการ
ของผู้รับบริการได้ เข้ารับบริการแพทย์แผน
80
อย่างรวดเร็ว
ไทยเพิ่มมากขึ้นจากปีที่
ปลอดภัย
ผ่านมา
-ร้อยละ 80 ของจานวน
80
80
80
80
80
ผู้เข้ารับบริการงานทันตก
รรมในคลินิก/นอกคลินิก
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
-ร้อยละ 70 ของการถึง
80% 80% 90% 90%
จุดเกิดเหตุของหน่วย
EMS ภายในระยะเวลา
10 นาที
4.เพิ่มคุณภาพ
4.เพื่อให้ผู้รับบริการ -ร้อยละร้อยของ
100% 100% 100% 100%
บริการ
พึงพอใจ ประทับใจ เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
พฤติกรรมบริการ
-ร้อยละร้อยของ
100% 100% 100% 100%
หน่วยงานมีคู่มือบริการ
พฤติกรรมบริการสาหรับ
บุคลากรของ CUP
กุสุมาลย์
-ร้อยละร้อยของ
100% 100% 100% 100%
หน่วยงานมีเครื่องมือ/
ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

ชื่อโครงกำรและกิจกรรม

2566
80 -พัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการงาน
ทันตกรรมทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก
80 -จัดระบบ/พัฒนาการ
เข้าถึงบริการงานแพทย์
ไทยทั้งเชิงรับและเชิงรุก

90% -จัดระบบ/พัฒนา เป็น ER
คุณภาพ
100% -อบรมพัฒนาคลิกภาพ/
พฤติกรรมบริการ
100%

100%

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท/ปี)
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5.เพิ่มเครือข่าย
บริการ

เป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
เป้ำหมำย
งบประมำณ
ชื่อโครงกำรและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รวม
(บำท/ปี)
2562 2563 2564 2565 2566

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

อุปกรณ์พร้อมใช้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
-ร้อยละร้อยของ
หน่วยงานที่คะแนนความ
พึงพอใจไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 85
5. เพื่อให้หน่วย
ร้อยละร้อยของหน่วย
บริการที่เป็น
บริการที่เป็นเครือข่ายมี
เครือข่ายมรระบบ แนวทาง/CPG เป็น
ทางการแพทย์ที่เป็น แนวทางเดียวกัน
มาตรฐานเดียวกัน

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% -สร้างเครือข่ายบริการ
สุขภาพตามสาขา service
plan

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้ำงระบบบริหำรจัดกำร ด้วยหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
รวม 2562

1.การวางแผน 1เพื่อให้บริหาร งาน 1. KPI ของหน่วยงาน
ขององค์กร
เป็นไปตาม
บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ร้อยละ
วัตถุประสงค์/
100
100
เป้าหมายขององค์กร

100

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563
100

2564
100

2565
100

2566
100

ชื่อโครงกำรและ
กิจกรรม
ประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท/ปี)
15,500

กรรมการ
บริหาร

23
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด
2.รายรับเข้าตาม
ปริมาณการในแผน
≥95%

1.การ
วางแผนของ
องค์กร

3.รายจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่อนุมัติ
≥95%
4.ร้อยละ 100 ของ
พัสดุที่ได้จัดหาได้ตาม
แผนที่กาหนด (ติดตาม
ทุกไตรมาส)
2.เพื่อให้บุคลากรมี 1.มีการจัดทาแผน
ประสิทธิภาพและ และทบทวนแผน
เพียงพอในการ
อัตรากาลังบุคลากรปี
ปฏิบัติงาน
ละ 1 ครั้ง
2.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรได้รับการ
จัดทา การบรรยาย
คุณเฉพาะตาแหน่ง
(JD)
3.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรได้รับการ

เป้ำหมำย
รวม 2562
≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

ร้ อ ย ล ะ
100
100

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563
≥95%

≥95%

100

2564
≥95%

≥95%

100

2565
≥95%

≥95%

100

2566
≥95%

≥95%

100

ชื่อโครงกำรและ
กิจกรรม

ติดตามควบคุมกากับใน N/A
การประชุมกรรม การ
บริหาร

กรรมการ
บริหาร

ติดตามควบคุมกากับใน N/A
การประชุมกรรม การ
บริหาร
ติดตามควบคุมกากับใน N/A
การประชุมกรรม การ
บริหาร

กรรมการ
บริหาร

1 ครัง้
1

1

1

1

1

ร้ อ ย ล ะ
100
100

100

100

100

100

ร้ อ ย ล ะ
100
100

100

100

100

100

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท/ปี)

อบรมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ
อบรมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

อบรมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

N/A

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป

15,500

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป

15,500

กลุ่ม
บริหารงาน
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1.การ
วางแผนของ
องค์กร

เป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

จัดทาถ่ายทอด
มอบหมายงานที่ได้
รับผิดชอบ (JS)
4.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรมีผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงานไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
5.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
(IPD)
6.ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานมีผลงาน
วิชาการอย่างน้อยปี
ละ 1 เรื่อง
3. เพื่อให้ได้องค์กร 1.มีการทบทวน
ที่มีประสิทธิภาพใน โครงสร้างองค์การ
การทางาน
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
2.มีการทบทวน
กระบวนการการ

เป้ำหมำย
รวม 2562

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563

2564

2565

2566

ชื่อโครงกำรและ
กิจกรรม

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท/ปี)
ทั่วไป

ร้ อ ย ล ะ
100

ประเมินทุก 6เดือน
100

100

100

100

ร้ อ ย ล ะ
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป

จัดทาแผนการพัฒนา N/A
บุคลากรรายบุคคล
ประจาปี

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป&HR
D

โครงการนาเสนอ
วิชาการประจาปี

15,500

HRD

ประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

N/A

บริหารงาน
ทั่วไป

ประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

N/A

บริหารงาน
ทั่วไป

100

ร้ อ ย ล ะ
100
100

N/A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1.การ
วางแผนของ
องค์กร

1.การ
วางแผน
ขององค์กร

เป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

ทางานหลักของ
องค์กรปีละ 1 ครั้ง
3.ระดับความสาเร็จ
ในการปรับปรุง
โครงสร้างขององค์กร
(โดยใช้ Mind Stone
5 ระดับ)
4.ระดับความสาเร็จ
ในการทากระบวน
การทางานหลัก
4.เพื่อให้ผลการ
1. มีการสรุปผลการ
ดาเนินงานเป็นไป ปฏิบัติงานครึ่งปี
ตามแผนหน่วยงาน จานวน 1 ครั้ง
2.ระดับความสาเร็จ
ในการปรับปรุงแผน
ครึ่งปี
1.ร้อยละของ
5.เพื่อให้บุคลากรมี
บุคลากรได้รับ
ความผูกพันต่อ
สวัสดิการตามเกณฑ์
องค์กรและทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน

เป้ำหมำย
รวม 2562

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563

2564

2565

2566

ชื่อโครงกำรและ
กิจกรรม

ประเมินทุกไตรมาส
5

5

1 ครั้ง
(100%) 1
1 ครั้ง
(100%) 1
ร้ อ ย ล ะ
100

5

1
1

5

1
1

5

1
1

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท/ปี)

N/A

บริหารงาน
ทั่วไป

ประเมินทุก 6 เดือน N/A

บริหารงาน
ทั่วไป

5

1

บริหารงาน
ทั่วไป

1

บริหารงาน
ทั่วไป
ทีม HRD

100

100

100

100

100
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1.การ
วางแผน
ขององค์กร

เป้ำประสงค์

6.เพื่อให้องค์การ
เป็นสถานที่ทางาน
น่าอยู่น่าทางาน

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
รวม 2562
2.ร้อยละ 20 ของ
ร้ อ ยล ะ
บุคลากรเป็นต้นแบบ 20
20
ในการปฏิบัติงาน
1.ร้อยละความสาเร็จ ร้ อ ย ล ะ
ในการจัดระเบียบที่ 100
100
จอดรถในองค์กร
2.ร้อยละความสาเร็จ ร้ อ ย ล ะ
ในการจัดการ
100
สิ่งแวดล้อมใน
องค์การ
100
-ขยะ -ความสะอาด
-ร่มรื่น

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563

2564

2565

2566

ชื่อโครงกำรและ
กิจกรรม

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท/ปี)
ทีม HRD

20

20

20

20
ทีม ENV

100

100

100

100
ทีม ENV

100

100

100

100
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ปรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

1. พัฒนำศักยภำพ 1. Programmer
บุคลำกรด้ำน IT ผู้ดแู ลระบบ และ

ผู้ใช้งาน มีทักษะ
ด้านสารสนเทศทีด่ ี

2. อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เพียงพอ พร้อมใช้

3. มีความทันสมัย
พร้อมใช้

2562

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563 2564 2565

ชื่อโครงกำร งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 และกิจกรรม (บำท/ปี)

30 ชม.
ต่อปี

10 ชม.
ต่อปี

15 ชม.
ต่อปี

30 ชม. อบรมพัฒนา
ต่อปี ศักยภาพ

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

ร้อยละ 100

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

อบรมพัฒนา
ศักยภาพ

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

จัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

ร้อยละ 30

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

5 โปรแกรม

1

3
โปรแกรม

4
โปรแกรม

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
รวม

1. Programmer และ
ผู้ดูแลระบบทุกคนได้รับ
การอบรมเพิ่มศักยภาพ
ด้าน IT อย่างน้อย 30
ชั่วโมง/ปี
2. จานวนบุคลากรใน
แต่ละหน่วยบริการ
สามารถใช้งาน IT ขั้น
พื้นฐานได้ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 100 ของผู้ที่เข้ารับ
การอบรม
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานบริการ มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
พร้อมใช้
(1 ผู้ให้บริการ : 1
เครื่อง)
4. จานวนครั้งของ
รายงานการแจ้งซ่อม มี
จานวนลดลง ร้อยละ
30 จากปีที่ผ่านมา
5. จานวน Program ที่
พัฒนาเพิ่มขึ้น (เช่น
ระบบคิว, HRD, GIS

2
โปรแกรม โปรแกรม

20 ชม.
ต่อปี

25 ชม.
ต่อปี

รวบรวมรายงาน
การแจ้งซ่อม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
5
พัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม เพื่อสนับสนุน
การทางานของ

28
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เป้ำประสงค์

4. มีฐานข้อมูลที่มี
ความครบถ้วน
ถูกต้อง

ค่ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัด
health, Program
ประมวลผลข้อมูล
สุขภาพ)
6. ร้อยละ 100 ของ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง
7. ร้อยละ 100 ของ
ฐานข้อมูลแฟ้ม Person
มีความครบถ้วน ถูกต้อง

8. ร้อยละ 100 ของ
ข้อมูลที่ส่งทันเวลาตาม
กาหนด (E-claim)
9. ร้อยละ 100 ของ
ข้อมูล QOF มีความ
สมบูรณ์ เกินมาตรฐาน
5. ผู้รับบริการได้รับ 10. จานวนสื่อที่ผลิต
ข่าวสารหลากหลาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ช่องทาง
ร้อยละ 40
11. มีการสรุปผลงาน
ประจาปี 1 ครั้ง/ปี
(รูปเล่มเอกสาร หรือ
ประชุมนาเสนอ)

เป้ำหมำย
รวม

2562

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี
2563 2564 2565

ชื่อโครงกำร งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 และกิจกรรม (บำท/ปี)
หน่วยงานต่างๆ

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ 40

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

ร้อยละ
35

ร้อยละ
40

1 ครั้ง
ต่อปี

1 ครั้ง
ต่อปี

1 ครั้ง
ต่อปี

1 ครั้ง
ต่อปี

1 ครั้ง
ต่อปี

1 ครั้ง
ต่อปี

ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูล 43
แฟ้ม
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลแฟ้ม
Person
ส่งข้อมูลผ่าน
โปรแกรม Eclaim
อบรม

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

N/A

งานประกัน
รพ.กุสุมาลย์

N/A

งาน IT
คปสอ.กุสมุ าลย์

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผู้รับบริการ
จัดทารูปเล่ม
เอกสารสรุปผล
งานประจาปี/
ประชุมนาเสนอ
ผลงานประจาปี

N/A

จนท.
คปสอ.กุสมุ าลย์

N/A

จนท.
คปสอ.กุสมุ าลย์
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4.แผนปฎิบัติรำยปี
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๑. งานสร้าง
เสริมสุขภาพ
เป็นเลิศ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อให้
พชอ.มีความรู้
ทักษะในการ
ดาเนินงาน
สามารถ
ถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุดม
ชนได้
1.ผ่านเกณฑ์ 1.มีโรงเรียน
ประเมิน
ระดับเพชร 1
โรงเรียน
โรงเรียนต่อ
ส่งเสริมสุขภาพ ตาบล
ระดับเพชร

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน /
พื้นที่
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
1.โครงการ
ให้ความรู้
1 วัน
7,000
5 ตาบลใน จทท.รพ.
พัฒนาความรู้ พชอ.
อ.กุสมุ าลย์ และ รพ.สต.
พชอ.

1.พัฒนา
1.ผ่านการ
ศักยภาพ พชอ. ประเมิน DHSA
2.ระดับ
ความสาเร็จ
ของการแก้ไข
ปัญหา

1.ผ่านการ
ประเมิน
DHSA

2.สร้างพื้นที่
ต้นแบบ

1.โรงเรียนชุน 1.โรงเรียน
1.ตรวจสุข ต.ค-ก.ย.
ชนบ่อแสน ส่งเสริมสุขภาพ เด็กนักเรียน
พันมิตรภาพ ระดับเพชร
ที่ 211ได้รับ
รางวัล
โรงเรียน
ระดับเพชร

10,000

5 ตาบลใน จทท.รพ.
อ.กุสุมาลย์ และ รพ.สต.

30
ประเด็น
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
๒.พัฒนาระบบ 1.พัฒนาคุณภาพ -ระดับการ
ระดับดีมาก
บริการทาง หน่วยบริการ ประเมินรับรอง score 3.5-4
การแพทย์สู่
คุณภาพ HA
ความเป็นเลิศ

ผลงานปี 61
3.0

-ระดับการ
ระดับดีมาก
ประเมิน QA
score 3.5-4
หน่วยงานในกลุ่ม
การพยาบาล

3.0

-ระดับการ
ผ่านที่ระดับ
ประเมินรับรอง
≥85%
คุณภาพ
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
โดยสภาเทคนิค
การแพทย์ (LA)
-ระดับการ
ระดับดี 80%
ประเมิน Dental
safety goal โดย
เครือข่ายงาน
ทันตกรรม

ผ่าน

80%

ชื่อแผนงาน /
โครงการ
โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ
เพื่อความเป็น
เลิศด้านบริการ
ทางการแพทย์

กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ
-สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานใน
รพ./รพ.สต.
-พัฒนาทีม
ตรวจประเมิน
ภายใน
(Internal
servey)

พื้นที่
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

31
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน /
พื้นที่
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ

-ระดับการ
ระดับดี score ยังไม่ได้รับการ
ประเมินรับรอง 3.0
ประเมิน
HA ยาเสพติด
2.พัฒนาบริการที่ -ร้อนละร้อยของ
เป็นเลิศ
ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขและแจ้ง
กลับ

100%

100%

-ร้อยละ 85 ของ
ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ทั้งในและนอก
สถานบริการ
-ร้อยละร้อยของ
CPG ได้รับการ
ทบทวน/เพิม่ ใหม่

90%

………………..

100%

……………..

-ระดับ
ระดับดี score ยังไม่ได้รับการ
ความสาเร็จของ
3
ประเมิน
การดูแลแบบ

-พัฒนา
รูปแบบการ
จัดบริการทาง
การแพทย์ตาม
สาขา service
plan
-พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให้
เชี่ยวชาญตาม
สาขา service
plan
-พัฒนาทีม
บริการตาม
สาขา service
plan
-พัฒนา
ฐานข้อมูล IT

32
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
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ชื่อแผนงาน /
พื้นที่
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ

ประคับประคอง
ระดับ 3
-พัฒนา
มาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยตาม
สาขา service
plan
-พัฒนาหน่วย
บริการ
excellent
3.เพิ่มการเข้าถึง ร้อยละ 80 ของ
บริการ
จานวนผู้เข้ารับ
บริการแพทย์แผน
ไทยเพิ่มมากขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

90%

…………………

-ร้อยละ 80 ของ
จานวนผู้เข้ารับ
บริการงานทันตก
รรมในคลินิก/
นอกคลินิกเพิ่ม
ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

90%

…………………..

-พัฒนาระบบ
การเข้าถึง
บริการงาน
ทันตกรรมทั้ง
เชิงรับและเชิง
รุก
-จัดระบบ/
พัฒนาการ
เข้าถึงบริการ
งานแพทย์ไทย
ทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก

33
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

-ร้อยละ 70 ของ
การถึงจุดเกิดเหตุ
ของหน่วย EMS
ภายในระยะเวลา
10 นาที
4.เพิ่มคุณภาพ -ร้อยละร้อยของ
บริการ
เจ้าหน้าที่ผ่าน
การอบรม
พฤติกรรมบริการ
-ร้อยละร้อยของ
หน่วยงานมีคู่มือ
บริการพฤติกรรม
บริการสาหรับ
บุคลากรของ
CUP กุสุมาลย์
-ร้อยละร้อยของ
หน่วยงานมี
เครื่องมือ/
อุปกรณ์พร้อมใช้
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

80%

ชื่อแผนงาน /
พื้นที่
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
……….………….
-จัดระบบ/
พัฒนา เป็น
ER คุณภาพ

100%

…………………….

100%

……………………
…

100%

……………………

ค่าเป้าหมาย

ผลงานปี 61

-อบรมพัฒนา
คลิกภาพ/
พฤติกรรม
บริการ

34
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

-ร้อยละร้อยของ 100%
หน่วยงานที่
คะแนนความพึง
พอใจไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 85
5.เพิ่มเครือข่าย -ร้อยละร้อยของ 100%
บริการ
หน่วยบริการที่
เป็นเครือข่ายมี
แนวทาง/CPG
เป็นแนวทาง
เดียวกัน

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน /
พื้นที่
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ

……………………

…………………….

-สร้าง
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
ตามสาขา
service plan

35
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

3 สร้างระบบ 1.การวางแผน
บริหารจัดการ ขององค์กร
ด้วยหลักธรรมา
ภิบาล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน / กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมำณ
โครงการ

1.ร้อยละ 100 ร้อยละ100
ของ KPI บรรลุ
เป้าหมาย

............. จัดโครงการ
ประชุมชี้แจง

ประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

2.รายรับเข้า ≥ ร้อยละ 95
ตามปริมาณการ
ในแผน ≥95%

............. ประชุม
ประจาเดือน

3.รายจ่าย
≥ ร้อยละ 95
งบประมาณตาม
แผนที่อนุมัติ
≥95%
4.ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ของพัสดุที่ได้
จัดหาได้ตาม
แผนที่กาหนด
(ติดตามทุกไตร
มาส)

2 วัน

19200

พื้นที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

ติดตาม
ทุกไตรมาส N/A
ควบคุมกากับ

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

............. ประชุม
ประจาเดือน

ติดตาม
ทุกไตรมาส N/A
ควบคุมกากับ

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

............. ประชุม
ประจาเดือน

ติดตาม
ทุกไตรมาส N/A
ควบคุมกากับ

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

36
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
2.การพัฒนา
บุคลากร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.มีการจัดทา 1 ครั้ง
แผน และ
ทบทวนแผน
อัตรากาลัง
บุคลากรปีละ
1 ครั้ง
2.ร้อยละ
ร้อยละ 100
100 ของ
บุคลากรได้รับ
การจัดทา
การบรรยาย
คุณเฉพาะ
ตาแหน่ง (JD)
3.ร้อยละ
ร้อยละ 100
100 ของ
บุคลากรได้รับ
การจัดทา
ถ่ายทอด
มอบหมาย
งานที่ได้
รับผิดชอบ
(JS)

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน / กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมำณ
โครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

............. โครงการ
จัดทาแผน
และทบทวน
แผน
อัตรากาลัง
บุคลากร
.............

อบรมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
คปสอ.26
ท่าน

1 วัน

2600

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

อบรมชี้แจง
จนท.ทุก
ท่าน

1 วัน

19200

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

.............

อบรมชี้แจง
จนท.ทุก
ท่าน

1 วัน

19200

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

37
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลงานปี 61

4.ร้อยละ
ร้อยละ 100
100 ของ
บุคลากรมี
ผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน
ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80
5.ร้อยละ
ร้อยละ 100
100 ของ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล
(IPD)
6.ร้อยละ
ร้อยละ 100
100 ของ
หน่วยงานมี
ผลงาน
วิชาการอย่าง
น้อยปีละ 1
เรื่อง

.............

ชื่อแผนงาน / กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมำณ
โครงการ
อบรมชี้แจง
จนท.ทุก
ท่าน

1 วัน

19200

.............

............. โครงการ
ประชุม
นาเสนอ
ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรม
ประจาปี

ประชุม
วิชาการ

1วัน

19200

พื้นที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

คปสอ.
กุสุมาลย์

กรรมการ
คปสอ.

38
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
3. การจัด
โครงสร้าง
องค์กร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.มีการ
1 ครั้ง
ทบทวน
โครงสร้าง
องค์การอย่าง
น้อยปีละ 1
ครั้ง
2.มีการ
1 ครั้ง
ทบทวน
กระบวนการ
การทางาน
หลักของ
องค์กรปีละ 1
ครั้ง
3.ระดับ
ระดับ 5
ความสาเร็จใน
การปรับปรุง
โครงสร้างของ
องค์กร (โดย
ใช้ Mind
Stone 5
ระดับ)

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน / กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมำณ
โครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

1วัน

N/A

คปสอ.
กุสุมาลย์

บริหารงาน
ทัว่ ไป

ประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบ

1วัน

N/A

คปสอ.
กุสุมาลย์

บริหารงาน
ทั่วไป

ติดตามและ
ประเมินราย
ไตรมาส

1วัน

N/A

คปสอ.
กุสุมาลย์

บริหารงาน
ทั่วไป

39
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.ระดับ
ความสาเร็จใน
การทา
กระบวนการ
ทางานหลัก
4. การติดตาม 1. มีการ
และประเมินผล สรุปผลการ
ปฏิบัติงานครึ่ง
ปีจานวน 1
ครั้ง
2.ระดับ
ความสาเร็จใน
การปรับปรุง
แผนครึ่งปี
5.การสร้าง
1.ร้อยละของ
ความผูกพันต่อ บุคลากรได้รับ
องค์กร
สวัสดิการตาม
เกณฑ์
2.ร้อยละ 20
ของบุคลากร
เป็นต้นแบบใน
การปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน / กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมำณ
โครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

……….??

ติดตามและ
ประเมินราย
ไตรมาส

คปสอ.
กุสุมาลย์

บริหารงาน
ทั่วไป

1 ครั้ง
(100%)

ติดตามและ ปี ล ะ 2 N/A
ประเมินราย ครัง้
ครึ่งปี

คปสอ.
กุสุมาลย์

บริหารงาน
ทั่วไป

1 ครั้ง
(100%)

ติดตามและ ปี ล ะ 2 N/A
ประเมินราย ครัง้
ครึ่งปี

คปสอ.
กุสุมาลย์

บริหารงาน
ทั่วไป

ร้อยละ 100

ร้อยละ 20

โครงการ
พัฒนาระบบ
สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่
โครงการเชิดชู ประชุม
เกียรติผู้มีผล
การปฏิบัติบัติ
งานดีและเป็น

ทั้งปี

100,000

คปสอ.
กุสุมาลย์

ทีม HRD

1วัน

100,000

คปสอ.
กุสุมาลย์

ทีม HRD

40
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
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ชื่อแผนงาน / กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมำณ
โครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

คปสอ.
กุสุมาลย์

ทีม ENV

48,000 คปสอ.
กุสุมาลย์

ทีม ENV

ต้นแบบในการ
ปฏิบัติงาน
6.การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร

1.ร้อยละ
ร้อยละ 100
ความสาเร็จใน
การจัด
ระเบียบที่จอด
รถในองค์กร
2.ร้อยละ
ร้อยละ 100
ความสาเร็จใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
องค์การ
-ขยะ -ความ
สะอาด -ร่ม
รื่น

N/A

โครงการ 5ส

กิจกรรม
ทุกเดือน
รณรงค์ 5ส.

41
ประเด็น
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
4. ปรับระบบ 1. พัฒนา
เทคโนโลยี
ศักยภาพ
สารสนเทศ บุคลากรด้าน IT
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. Programmer 10 ชม./ปี
และผูด้ ูแลระบบ
ทุกคนได้รับการ
อบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้าน IT

2. บุคลากรในแต่ ร้อยละ 80
ละหน่วยบริการ ของผู้เข้ารับ
สามารถใช้งาน IT การอบรม
ขั้นพื้นฐานได้

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ

3. สถานบริการ ร้อยละ 100
มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เพียงพอ พร้อมใช้
(1 ผู้ให้บริการ :
1 เครื่อง)

ผลงานปี 61

ชื่อแผนงาน /
โครงการ
16 ชั่วโมง โครงการพัฒนา
(อบรมการ
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาระบบ
ไอทีสร้าง
ข้อมูลข่าวสาร Mobile App
ดิจิทัลสุขภาพ ด้วย HTML5,
บน MOPH Angular 6 และ
Connect)
Ionic
Framework 4
ร้อยละ 70 โครงการพัฒนา
(โครงการ
ศักยภาพ
พัฒนาบุคลากร พยาบาลวิชาชีพ
ด้านการใช้ ด้านทักษะ
โปรแกรม
การให้คาปรึกษา
SPSS)
และการบันทึก
ในโปรแกรม
HOSxP
N/A
ไม่ได้จัดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

งบประมาณ

อบรมนอก
หน่วยงาน

32 ชั่วโมง

N/A

อบรม

จัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

25 วัน

-

พื้นที่
ดาเนินการ
รพ.วานร
นิวาส

10,800 บาท คปสอ.
กุสุมาลย์

N/A

คปสอ.
กุสุมาลย์

ผู้รับผิดชอบ
นายขจรศักดิ์
เจริญพงษ์

วนิดา
ศรีวรกุล
รพ.กุสุมาลย์

งาน IT
คปสอ.
กุสุมาลย์

42
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 10

N/A

ชื่อแผนงาน /
โครงการ
ไม่ได้จัดโครงการ

1 โปรแกรม

N/A

ไม่ได้จัดโครงการ

6. ฐานข้อมูล 43 ร้อยละ 100
แฟ้ม มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง

N/A

ไม่ได้จัดโครงการ

7. ฐานข้อมูล
ร้อยละ 100
แฟ้ม Person มี
ความครบถ้วน
ถูกต้อง
8. ส่งข้อมูลทัน
ร้อยละ 100
เวลาตามกาหนด
(E-claim)
9. ข้อมูล QOF มี ร้อยละ 100
ความสมบูรณ์
เกินมาตรฐาน

N/A

ไม่ได้จัดโครงการ

N/A

ไม่ได้จัดโครงการ

N/A

โครงการพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
ข่าวสาร

4. จานวนครั้ง
ของรายงานการ
แจ้งซ่อม มี
จานวนลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา
5. จานวน
Program ที่
พัฒนาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

ผลงานปี 61

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

งบประมาณ

รวบรวม
รายงานการ
แจ้งซ่อม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
พัฒนา
โปรแกรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ทางานของ
หน่วยงาน
ต่างๆ
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ของฐานข้อมูล
43 แฟ้ม
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ของฐานข้อมูล
แฟ้ม Person
ส่งข้อมูลผ่าน
โปรแกรม Eclaim
อบรม

-

-

-

-

คปสอ.
กุสุมาลย์

งาน IT
คปสอ.
กุสุมาลย์

-

-

คปสอ.
กุสุมาลย์

งาน IT
คปสอ.
กุสุมาลย์

-

-

คปสอ.
กุสุมาลย์

งาน IT
คปสอ.
กุสุมาลย์

-

-

รพ.กุสุมาลย์

งานประกัน
รพ.กุสุมาลย์

เดือนละ 1
ครั้ง

พื้นที่
ดาเนินการ
คปสอ.
กุสุมาลย์

19,200 บาท คปสอ.
กุสุมาลย์

ผู้รับผิดชอบ
งาน IT
คปสอ.
กุสุมาลย์

สราวุธ ฮังโยธา
รพ.สต.บ้านบอน

43
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

10. จานวนสื่อที่ ร้อยละ 20
ผลิต เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
11. มีการสรุปผล 1 ครั้ง
งานประจาปี
(รูปเล่มเอกสาร/
ประชุมนาเสนอ)
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N/A

ชื่อแผนงาน /
โครงการ
ไม่ได้จัดโครงการ

1 ครั้ง

ไม่ได้จัดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผู้รับบริการ
จัดทารูปเล่ม
เอกสาร
สรุปผลงาน
ประจาปี/
ประชุม
นาเสนอ
ผลงาน
ประจาปี

-

-

-

-

พื้นที่
ดาเนินการ
คปสอ.
กุสุมาลย์

ผู้รับผิดชอบ
จนท.คปสอ.
กุสุมาลย์

คปสอ.
กุสุมาลย์

จนท.คปสอ.
กุสุมาลย์

44

งานแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์
พฤศจิกายน 2561

