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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ์ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  
ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 
รอ้ยละการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามตวัชีว้ดัค ารบัรองการ
ปฏบิตัริาชการ 

80 100 100 100 100 100 

รอ้ยละการรบัรูว้สิยัทศัน์ พนัธกจิ
โรงพยาบาลของระดบัผูน้ า 

100 NA 88.5 100 100 100 

รอ้ยละการรบัรูว้สิยัทศัน์ พนัธกจิ
โรงพยาบาลของบุคลากรระดบัผู้
ปฏบิตั ิ

90 NA 77.5  80.50  

บริบท: 
โรงพยาบาลมคีวามทา้ทายเชงิกลยทุธใ์นปี 2560 ดงันี้:  
1. ผูร้บับรกิารทัง้ในและนอกเวลาแออดั 
2. ผูป่้วยอุบตัเิหตุจากจราจรมคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง  
3. ความพงึพอใจในบรรยากาศของบุคลากรลดลงอยา่งต่อเนื่อง 
4. การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัรายใหม่และรายเก่าทีม่ภีาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคทีส่ าคญั

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  
ปัจจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั: ผูน้ าสนับสนุนการพฒันาคุณภาพอย่างเตม็ทีแ่ละบุคลากรม ี
ความสามารถ ในการท างานเป็นทมีไดด้ ีมกีระบวนการ และค าสัง่ชดัเจน 
กระบวนการ : กระบวนการจดัท ากลยุทธ:์ 
บทเรยีนเกีย่วกบักระบวนการจดัท ากลยทุธ์: 

แผนกลยทุธ ์เป็นทศิทางหรอืแนวทางปฏบิตัติามพนัธกจิและภารกจิ (Mission) ให้
สมัฤทธผิลตามวสิยัทศัน์ (Vision) และเป้าประสงคข์ององคก์าร (Corporate Goal)  แผนกลยทุธท์ี่
ดนีัน้ จะตอ้งถูกก าหนดขึน้ตามวสิยัทศัน์ขององคก์าร อนัเป็นผลผลติทางความคดิรว่มกนัของ
สมาชกิในองคก์ารทีไ่ดท้ างานรว่มกนัหรอืจะท างานรว่มกนั ทัง้นี้องคก์ารสามารถใชแ้ผนกลยทุธ ์
เป็นกรอบในการประเมนิผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิง่ไปกว่านัน้องคก์ารยงัสามารถใชแ้ผนกล
ยทุธ ์เป็นกรอบในการจดัท าแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เพื่อการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไดอ้กีดว้ย (การวางแผนกลยทุธ ์: ศลิปะการก าหนดแผนองคก์ารสู่ความเป็นเลศิ องคก์รที่
จะประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธ ์(Strategic planning) ทัง้นี้เนื่องจาก
แผนกลยทุธจ์ะเป็นแนวทางทีใ่หผู้บ้รหิารองคก์รด าเนินการไดอ้ย่างมทีศิทาง  คอื  มุง่สู่ความส าเรจ็
ขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ   

โรงพยาบาลกนัตงั จงัหวดัตรงั  มวีสิยัทศัน์ “โรงพยาบาลทีผู่ร้บับรกิารประทบัใจ มี
เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพและชุมชนเขม้แขง็ ในปี 2561” 
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กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ ์โดยเน้นการมสี่วนรว่มของทุกระดบั 
กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ ์ โดยคณะท างานแบบมสี่วนรว่ม เป็น 3 ระยะคอื  
1) ระยะเตรยีม 
    1.1 เลอืกแกนน า ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการระดมสมองจดัท าแผนฯ ประกอบดว้ย 
- ผูอ้ านวยการ  
- หวัหน้ากลุ่มงาน/หวัหน้าหน่วยงาน/หวัหน้าทมี/เลขาทมี 
- ตัง้คณะท างานพฒันายุทธศาสตรแ์ละจดัท าแผนการท าแผนยทุธศาสตร์ 
     เตรยีมการ  ขอ้มลูนโยบาย  ขอ้มลูพืน้ฐานจากทมี IM และหน่วยงาน  ( 7 วนั) 
2) วเิคราะหข์อ้มลู โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตามกลยทุธ์   (2 วนั) 
- ศกึษาวเิคราะห ์คอื การศกึษาสถานภาพองคก์ร (ทัง้ภายในและภายนอก) ตามหลกั

วชิาการ  (PEST & SWOT) 
- ทบทวนนโยบายสุขภาพระดบัต่างๆ  ขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์ร  เป็นขอ้มลูน าเขา้ 
- ทบทวนพนัธกจิ/ผลผลติ  
- ศกึษาผลงาน , ค่านิยม 
- วเิคราะหส์ภาพ SWOT 
- ก าหนดวสิยัทศัน์, ภารกจิ, ก าหนดจดุประสงค ์, ก าหนดกลยทุธ/์กลวธิ ี, ก าหนด

เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั , ก าหนดแผนงาน/โครงการ  โดยการประชุมชีแ้จง สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ ความตระหนกั และทกัษะดา้นการวางแผน   

3) จดัท าแผนยทุธศาสตรต์ามกระบวนการ    (2 วนั) 
   -วเิคราะหปั์จจยัส าคญัทัง้ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน โอกาสและปัจจยัคุกคาม 
จากนโยบายการด าเนินงาน  แผนยทุธศาสตรส์ุขภาพ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดจดุยนืองคก์ร ทัง้ส่วนกลาง คอืการพฒันานโยบาย ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล และในส่วน
ภมูภิาค (เขตสุขภาพ) คอืการบรหิารจดัการหน่วยบรกิาร และขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิตั ิ โดย
มวีสิยัทศัน์ การเป็นองคก์รหลกัดา้นสุขภาพทีร่วมพลงัสงัคม เพื่อประชาชนสุขภาพด ีดา้นพนัธกจิ
เน้นการพฒันาและอภบิาลระบบสุขภาพ อย่างมสี่วนรว่มและยัง่ยนื และมเีป้าหมาย “ประชาชน
สุขภาพด ีเจา้หน้าทีม่คีวามสุข ระบบสุขภาพยัง่ยนื”ค่านิยมขององคก์รทีก่ระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดขึน้คอื MOPH ประกอบดว้ย Mastery : เป็นนายตนเอง , Originality : เรง่สรา้งสิง่ใหม ่, 
People centered approach : ใส่ใจประชาชน และ Himility : ถ่อมตนอ่อนน้อม 
นโยบายของนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตรงั ปี 2558 – 2560  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั  
 
วิสยัทศัน์โรงพยาบาลกนัตงั จงัหวดัตรงั (VISION) 

“ โรงพยาบาลกนัตงั เป็นโรงพยาบาลท่ีผู้รบับริการประทบัใจ มีเครือข่ายบริการ
สขุภาพและชุมชนเข้มแขง็ ในปี 2561”  
 

2. พนัธกิจโรงพยาบาลกนัตงั  (Missions) 
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2.1. สนับสนุนการพฒันาคุณภาพบรกิารในระดบัเครอืขา่ย 
2.2. รกัษา ส่งเสรมิ ป้องกนัและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชนตามสภาพปัญหาในพืน้ที่ 
2.3. ส่งเสรมิกจิกรรมชุมชนในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงคข์องประชาชนใน

พืน้ที ่
2.4. พฒันาบุคลากรใหม้สีุขภาวะและสมรรถนะทีเ่หมาะสม 
2.5. พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3.  เป้าประสงค ์(Goals) 
3.1  ผูร้บับรกิารและผูม้าเยอืนประทบัใจและไวว้างใจในบรกิาร รพ. 
     3.2  ลดพฤตกิรรมเสีย่งและการเจบ็ป่วยรายใหมใ่นกลุ่มโรคทีส่ าคญัและป้องกนัได ้  
     3.3  เพิม่ศกัยภาพชุมชนในการดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคส าคญัในพืน้ที ่     
     3.4  บุคลากรมคีุณภาพ เก่ง ด ีมคีวามสุขและผกูพนัต่อองคก์ร      
     3.5 มรีะบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อ การสนบัสนุนดา้นบรกิาร บรหิารจดัการสุขภาพ 
4.  ประเดน็กลยทุธ์การพฒันาระบบบริการโรงพยาบาลกนัตงั (Strategic Issues) 
   4.1 พฒันาระบบบรกิารในโรงพยาบาลและเครอืข่ายบรกิารสุขภาพใหผู้ร้บับรกิารประทบัใจ 
   4.2  เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วยสู่ชุมชน  
   4.3  พฒันาระบบบรกิารสุขภาพสู่ชุมชนเขม้แขง็ 
   4.4  พฒันาบุคลากรสู่คนเก่ง ด ีมคีวามสุข 
    4.5  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสารสนเทศ    
5. ความท้าทายของ รพ.กนัตงัได้แก่  

5.1ผูร้บับรกิารทัง้ในและนอกเวลาแออดั 
5.2 การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัรายใหมแ่ละรายเก่าทีม่ภีาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคทีส่ าคญั
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
5.3 การมสี่วนรว่มของชุมชนในการดแูลสุขภาพตนเองมคีวามหลากหลายไมเ่ป็นเอกภาพ   
5.4 ความพงึพอใจในบรรยากาศของบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง 
5.5ระบบสารสนเทศทัง้เครอืขา่ยทีม่อียูไ่มส่ามารถน าใชป้ระโยชน์ในการบรหิารจดัการเพยีงพอ 

6 .จดุเน้นการพฒันาในปี 2560 
6.1 พฒันาระบบการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัทัง้เครอืขา่ย 
6.2 สรา้งการมสี่วนรว่มของภาคเีครอืข่ายในการดแูลสุขภาพตนเองของชุมชน  
6.3 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพทัง้เครอืข่าย 

        4)ปฏบิตัติามแผน  พฒันายทุธศาสตร ์ แนวทางปฏบิตั ิ 
          1.ตัง้คณะท างาน PM กลยทุธ ์และ PM โครงการ ตามแผนกลยทุธ ์ แต่งตัง้คณะท างาน
พฒันายทุธศาสตร ์โรงพยาบาลกนัตงั  เพื่อใหก้ารด าเนินงานยทุธศาสตรข์องโรงพยาบาลกนัตงั
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยเหมาะสมมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์พนัธกจิ สู่การบรรลุ
วสิยัทศัน์โรงพยาบาลกนัตงั  นโยบายการบรหิารของโรงพยาบาลกนัตงั และเครอืขา่ยสุขภาพ
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อ าเภอกนัตงั เป็นพนัธกจิเกี่ยวเนื่องตามภารกจิดา้นสาธารณสุข ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานออกเป็น  
1.1 คณะกรรมการอ านวยการ  มบีทบาทหน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน า เสนอแนวทางนโยบาย

การพฒันาสู่เป้าหมายยทุธศาสตรโ์รงพยาบาล และเป็นทีป่รกึษาดา้นต่างๆ แก่คณะท างานฯ 
1.2 คณะท างานยุทธศาสตร ์ ตามภารกจิ โดยมบีทบาทหน้าทีใ่นการศกึษานโยบายการ

พฒันายทุธศาสตร ์, พจิารณาจดัท าโครงการ วเิคราะหก์ารพฒันางานตามยุทธศาสตร ์, จดัเสนอ
ผลการประชุม/ตดิตามงานแก่ผูเ้กีย่วขอ้งและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี , จดัท าแผนปฏบิตักิารให้
สอดคลอ้งกบัการพฒันาบรกิารสุขภาพโรงพยาบาลกนัตงัเพื่อสู่วสิยัทศัน์ และท าการตดิตาม
ควบคุมก ากบัประเมนิผลแผนงานโครงการฯในยุทธศาสตรต่์างๆ 

2.มแีผนการตดิตามและกระตุน้ PM กลยทุธ ์และ PM โครงการ  
  2.1 คณะท างานยทุธศาสตร ์ ประชุมหารอื ความก้าวหน้าแผนงานโครงการ เพื่อน าผล

เสนอคณะกรรมการอ านวยการแผนยทุธศาสตร ์
 2.2 คณะกรรมการอ านวยการ ประชุมรบัทราบความก้าวหน้าแผนงานโครงการ พรอ้มให้

ขอ้เสนอแนะ และรบัทราบปัญหาอุปสรรค ์ และแนวทางแกไ้ข   
3. มกีารสื่อสารและถ่ายทอดสู่การปฏบิตัฯิ PMกลยทุธ ์และ PMโครงการสู่ผูร้บัผดิชอบงาน

ประจ า  
        4. ประเมนิผล คอื การตดิตาม/ประเมนิผล  
-ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์องแผนยทุธศาสตร์ จดัท าตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
-น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาลเพื่อขออนุมตัใินหลกัการ 
-สื่อสารและถ่ายทอดแผนกลยทุธไ์ปยงักลุ่มงาน หน่วยงาน และทมีพฒันาคุณภาพต่างๆ 
-หน่วยงาน กลุ่มงานและทมีพฒันาคุณภาพจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
-ประชุมพจิารณาจดัสรรทรพัยากรตามแผนทีก่ลุ่มงาน หน่วยงาน น าเสนอ 
-วดัวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานดงันี้ 
  1) หวัหน้ากลุ่มงานตดิตามการด าเนินงานของหน่วยงานทุกเดอืน 
  2) หวัหน้ากลุ่มงานรายงานตวัชีว้ดัในกลุ่มไปทีง่านยทุธศาสตร ์ทุก 3 เดอืน 
  3) งานแผนงานรายงานตวัชีว้ดัแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูทุก 3-6 เดอืน 
1  การวิเคราะหข้์อมลู 
บทเรยีนเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูและปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยุทธ์: 

- โรงพยาบาลวเิคราะหข์อ้มลูทีใ่ชใ้นการก าหนดแผนกลยุทธค์อื การวเิคราะหปั์จจยั
ภายใน ปัจจยัภายนอก โอกาสและ ปัจจยัคุกคาม (SWOT) ทีม่ผีลต่อ รพ. (ตาม
รายละเอยีดทีแ่นบ) 

- วเิคราะหท์ศิทางการพฒันาศกัยภาพตาม service plan ระดบัจงัหวดั  
ความทา้ทายเชงิกลยุทธโ์รงพยาบาลกนัตงั  

1)  ผูร้บับรกิารทัง้ในและนอกเวลาแออดั(ส่งผลต่อผูร้บับรกิารมขีอ้รอ้งเรยีนเพิม่ขึน้ผู้
ใหบ้รกิารมคีวามเหนื่อยลา้ ไมพ่งึพอใจในบรรยากาศการท างาน ผลงานคุณภาพไม่บรรลุ
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เป้าหมาย) 
2) ผูป่้วยอุบตัเิหตุจากจราจรเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง (สิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย,เพิม่

คนท างาน, 
ครอบครวัสญูเสยีฯลฯ EMS, การเพิม่หน่วย FR ในพืน้ที)่ 

3) ความพงึพอใจในบรรยากาศลดลงอยา่งต่อเนื่อง (การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ระบบประเมนิผลงาน,สิง่แวดลอ้มในการท างาน การสื่อสารขอ้มลู ระบบการ
ประสานงานทัง้ภายในและภายนอก การพฒันาบุคลากร) 

4) การสรา้งความเขม้แขง็ในชุมชน (การสรา้งเสรมิสุขภาพในชุมชนมน้ีอย ส่งผลต่อ 
ผูร้บับรกิารรายใหมเ่พิม่ขึน้,รายเก่าเกดิภาวะแทรกซอ้นเพิม่ขึน้ ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารดา้นสุขภาพไม่
ทัว่ถงึ ผูป่้วยไมรู่อ้าการก่อนมา รพ. มาชา้ กลุ่มดแูลตนเองเพื่อ ส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ทีเ่ขม้แขง็มี
น้อย ภาคเีครอืข่ายมสี่วนรว่มอยา่งจรงิจงัมน้ีอย) 

5) การบรหิารจดัการสารสนเทศไมม่ปีระสทิธภิาพ (การขอ้มลูน ามาใชป้ระโยชน์ไม่
ทนัเวลา, การจดัการขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจไมเ่พยีงพอ, สารสนเทศเพื่อการรกัษาและการดแูล
ตนเองของผูป่้วยและประชาชนไมเ่พยีงพอ ไม่ตอบสนองความตอ้งการผูใ้หบ้รกิารและประชาชน
ฯลฯ) 

6) เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วย (เน้นโรคทีเ่ป็นปัญหาไมบ่รรลุเป้าหมายตาม
ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ โรคเฉียบพลนั โรคเรือ้รงั, ระบบสนบัสนุนไดแ้ก่ ระบบงานต่างๆ ทีม่อียูแ่ลว้ตอ้ง
พฒันาเพิม่เตมิ –การพฒันาระบบนดั Fast tract Stroke ACS) 
2.การถ่ายทอดกลยทุธส์ู่การปฏบิตั ิ
เป็นลกัษณะ ถ่ายทอดโดยโครงสรา้งการพฒันาคุณภาพผ่านหวัหน้าทมี หวัหน้ากลุ่ม หวัหน้า
หน่วยงาน และถงึผูป้ฎบิตั ิโดยก าหนดความรบัผดิชอบการวางแผน ประสานแผน กระตุน้การ
ด าเนินงาน ตดิตามการด าเนินงานตามแผนเชื่อมโยงกบัตวัชีว้ดัทีม่อบหมายตามลงมาในแต่ละ
ระดบัจนถงึผูป้ฏบิตั ิ
บทเรยีนในการน าประเดน็ทีท่า้ทาย/ยาก ไปสู่การปฏบิตัิ: 
     - ประเดน็ทีท่า้ทายม ี6 ประเดน็ การน าประเดน็ทา้ทายทัง้หมดมาด าเนินการนัน้เป็นการยาก
ทัง้ในดา้นบุคลากรทีม่จี ากดัและงบประมาณทีใ่ชจ้่ายทุกเรือ่ง จงึล าดบัความส าคญัของความทา้ย
ทายทีย่ากและงา่ย ความเป็นไปไดข้องการด าเนินการ ระยะเวลาทีต่อ้งด าเนินการและความส าเรจ็ที่
ตอ้งการในแต่ละปี ดงันัน้ โรงพยาบาลจงึใชป้ระเดน็ความทา้ทายมาใชก้ าหนดเป็นแผนกลยทุธใ์นแต่
ละปี  

 3.บทเรียนในการสร้างความยัง่ยืนของการพฒันา: 
     3.1 รพ.สรา้งความยัง่ยนืของการพฒันาโดย การใชแ้ผนยทุธศาสตรเ์ป็นตวัน าการพฒันา

คุณภาพบรกิารต่างๆ เน้นการมสี่วนรว่มของบุคลากรทัง้เครอืขา่ยบรกิาร การใชข้อ้มลูพืน้ฐาน
ตามความเป็นจรงิมาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละวางแผนแกไ้ขปัญหา รว่มกบัการก ากบัตาม
โครงสรา้งการบรหิาร ทีผ่่านมาพบว่าหลายโครงการและหลายกจิกรรมคุณภาพไมย่ัง่ยนื เพราะ  
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   3.2 ผูร้บัผดิชอบงานแผน ทีต่อ้งตดิตามการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลมภีาระทีไ่ดร้บั
มอบหมายมากเกนิไป ไม่มเีวลาในการตดิตามระบบตามทีว่างไวเ้ตม็รปูแบบ 

  3.3 ผูป้ฏบิตังิานทัง้องคก์รมคีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นการพฒันาหน่วยงานของตนเองและ
ด าเนินการสม ่าเสมอเป็นงานประจ าและใหค้วามรว่มมอืกบัส่วนรวมแต่ชาดระบบตดิตามผลการ
ด าเนินงาน ส่งผลต่อหน่วยงานในการกระตอืรอืรน้พฒันาส่วนขาดรายเดอืน รายไตรมาส   

 
4. บทเรยีนในการจดัการทรพัยากรบุคคลเพื่อปฏบิตัติามกลยทุธ์: 
    โรงพยาบาลบรหิารคนใหท้ างานตามแผนยทุธศาสตร ์ 

1) มอบหมายตามโครงสรา้งบรหิารไดแ้ก่ผูอ้ านวยการมอบหมายใหห้วัหน้ากลุ่มงาน หวัหน้า
กลุ่มงานมอบหมายใหห้วัหน้างาน หวัหน้างานมอบหมายถงึระดบับุคคล ท าใหแ้ต่ละบุคคลมตีวัชีว้ดั
ของตนเองซึง่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีม่าจากการมอบหมายมาจากทุกระดบัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2) มอบหมายตามภาระงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ตวัชีว้ดัการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองซึง่ 
ผูอ้ านวยการรบัมาจากนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตามรายละเอยีดตวัชีว้ดัในแต่ละปี 

3) มอบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบงานการเงนิ เกบ็ขอ้มลูการใชง้บประมาณตามโครงการในแผนฯ 
และรายงานสถานการณ์การเงนิและการใชง้บฯ ทุกเดอืน ผูอ้ านวยการเป็นผูเ้รง่รดัการใชง้บ 

4) มอบหมายผูร้บัผดิชอบงานพสัดุ เกบ็ขอ้มลูโครงการทีด่ าเนินการตามแผนฯ รวมหลกัฐาน
การจดัซือ้จดัจา้งเพื่อการด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ และรายงานสถานการณ์ในทีป่ระชุมทุกเดอืน 

5) บทเรยีนในการจดัการทรพัยากรอื่นๆ เพื่อปฏบิตัติามกลยทุธ์: 
1) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ในการปฏบิตัติามกลยทุธท์างออ้มไดแ้ก่ การบนัทกึเวชระเบยีน

ทีค่รอบคลุมเพื่อการจ่ายเงนิใหแ้ก่ รพ.ของ สปสช.ใหส้ามารถน าเงนิมาใชต้ามแผนยุทธศาสตรท์ี่
วางไวไ้ด ้ 
บทเรยีนในการตดิตามความกา้วหน้า: 

2) การตดิตามการด าเนินงาน ตดิตามโดยใชต้วัชีว้ดัทีไ่ด้รบัมอบหมายทุกระดบัปีละ 
2 ครัง้ และวเิคราะหต์ดิตามตวัชีว้ดัทีย่งัไมบ่รรลุเป้าหมายหรอืแนวโน้มทีไ่มด่ ีเพื่อเร่งรดัใหไ้ดต้าม
เป้าหมายทีว่างไว ้ทีผ่่านมามปัีญหาการตดิตามไมส่ม ่าเสมอเนื่องจากบุคลากรทีร่บัผดิชอบไมไ่ดท้ า
ตามแผนเนื่องจากมภีาระงานอื่นๆ ดว้ย ท าใหก้ารตดิตามไมส่ม ่าเสมอ  
การคาดการณ์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อผลการด าเนินการทีไ่มเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์: 

6) เมือ่มตีวัชีว้ดัทีผ่ลงานไมไ่ดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้จากการประเมนิครึง่ปีแรกแลว้  
ผูบ้รหิารจะแจง้ไปยงัผูร้บัผดิชอบเพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละเร่งรดัการด าเนินงานต่อไป  เมือ่วเิคราะห์ 
ผลงานครึง่ปีแรกพบว่าไม่บรรลุเป้าหมายและคาดการณ์ไดว้่าปลายปีไมส่ามารถบรรลุทีว่างไว้ 
แน่นอน จงึมอบหมายใหท้มีน าไปวเิคราะหแ์ละหาทางปรบัปรงุแกไ้ขแลว้เปรยีบเทยีบผลงาน 
ปลายปี 
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มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
06 กระบวนการจดัท ากลยทุธ์
และการวเิคราะหข์อ้มลู 

   การตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบโดยมี
ศูนยต์วัชีว้ดัและมผีูร้บัผดิชอบศูนยโ์ดยตรง 

07 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ี่
ตอบสนองความทา้ทายและ
ครอบคลุม  

   การวเิคราะหแ์ละประเมนิแผนฯ อยา่งเป็นระบบ 

08 การถ่ายทอดกลยทุธส์ู่การ
ปฏบิตั ิ

   การถ่ายทอดสู่ผูป้ฏบิตัใิหท้ราบและเขา้ใจ > 90% 

09 การวางแผนและจดัสรร
ทรพัยากร 

  -  

10 การคาดการณ์ การวดัผล 
และตดิตามความกา้วหน้า 

  - 

 


