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ROAD MAP ระยะที่ 1 ป ี2563-2565 ประกาศใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

     องค์กรน าด้านสุขภาพ  ที่รวมพลังสังคม   เพื่อคนร่อนพบิูลย ์

 พันธกิจ (MISSION) 

     ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพบิูลย์                    
(2563-2572   3 ระยะ 3 : 3 : 4 ปี) 

 ยุทธศาสตร์หลัก (5 EXCELLENT) 

1. พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภค (ST : E1) 

2. พัฒนาระบบ บริการสุขภาพเป็นหนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย์ (SO : E2) 

3. พัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (WO1 : E3) 

4. พัฒนาระบบ บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (WO2 : E4) 

5. พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและ เทคโนโลยี สู่การ เป็น Smart Hospital  

 (WT : E5) 

 เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์  (Strategic Goals) 

1. ระบบการสร้างสุขภาพยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

2. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย   

3. บุคลากรมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข 

4. บริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ 

5. บริหารจัดการระบบริการสุขภาพดิจิตัลอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

   ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

มุ่งผลสัมฤทธิ์  :  Results focused 

จิตบริการ       : Best services,  

ท างานเป็นทีม :  Harmony  (RBH + MOPH) 

“MOPH” M = Mastery   O = Originality   

P = People centered approach   H = Humility 
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มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั  

ประชาชน
 สุขภาพดี 

-อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ ไมน่้อยกว่า 80  ปี
-อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72   ปี

เจ้าหน้าที่มี
 ความสขุ

 -ดัชนวีัดความสขุด้วยตนเองของคนในองค์กร 
(Happy Work Life Index) ไม่นอ้ยกว่า  70.....
-ดัชนีสขุภาวะองคก์ร (Happy Workplace Index) 
ไม่น้อยกว่า 70  ........

ระบบ
สุขภาพ

 ย่ังยืน

 -Access
 -Coverage

 -Quality
 -Governance

- ยกระดบั (+ ของร่อนพบิูลย์) 
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มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

ความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ 
แผนยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

 พ.ศ. 2560-2579  
(ด้านสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล 
(เครือข่ายร่อนพบิูลย ์10 ป ี2563-2572) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัโรคเปน็เลศิ (Promotion & 
Prevention Excellence) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรค และคุม้ครอง ผูบ้ริโภค (ST) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 บรกิารเปน็เลศิ (Service 
Excellence) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. พัฒนาระบบ บรกิารสุขภาพเปน็
หนึ่งในดวงใจคนร่อนพบิูลย์  (SO ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บคุลากรเปน็เลศิ 
(People Excellence) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3. พัฒนาระบบ บรหิารจัดการ
ทรพัยากรบุคคล (WO1) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารด้วยธรรมาภบิาล
เปน็เลิศ (Governance Excellence) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4. พัฒนาระบบ บรหิารจัดการเปน็
เลิศด้วยธรรมาภบิาล (WO2 ) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5. พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพและ เทคโนโลยี สูก่าร เปน็ Smart 
Hospital (WT) 
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มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภค (ST ) 

1.ระบบการสร้างสุขภาพยั่งยืนสอดคล้องกับวิถี
ชุมชน 

1. อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2. ชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างสุขอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเปน็
หนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย์    (SO ) 

2.ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย   3. เป็นหนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบ บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (WO1) 

3.บุคลากรมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข 4. บุคลากรมีความสุข 
5. องค์กรสุขภาวะ (HPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ บริหารจัดการเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล  (WO2 ) 

4.บริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ 6. ผ่านการรับรองหน่วยบริการเป็นเลิศจาก  
   กพร.สรพ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพและ เทคโนโลยี สู่การ เปน็ Smart 
Hospital  (WT) 

5.บริหารจัดการระบบริการสุขภาพดิจิตัลอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน 

7. รพ.ต้นแบบ SMART HOSPITAL 
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BSC เครือข่ายอ าเภอร่อนพบิูลย์ (แปลงยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบิตัิ 2563-2565) 

กลยุทธ์ Customers : C Internal process : I Learning : L Financial :F 

so พัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพเป็น
หนึ่งในดวงใจคน

ร่อนพิบูลย์ 

- ลดภาวะพิการและการตาย  
-เพิ่มคุณภาพชีวิตโรคท่ีส าคัญ 
- พึงพอใจสูงสุด,- ไม่มีข้อร้องเรียน 
- ลด Refer out เพิ่ม Refer in 
- ให้ความร่วมมือการจัดบริการ  โรคท่ีส าคัญ 
 การขอเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าภาพการ
จัดบริการ  โรคท่ีส าคัญ ร่วมบริจาค 

- มาตรฐานบริการทางการแพทย์และ
บริหารความเส่ียงเชิงรุกรอบด้านเชิงรุก 
โรคท่ีส าคัญ 
- มาตรฐานการให้บริการและได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่เหนือความคาดหวัง 
(เป็นผู้น าด้านบริการ) 
- มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 

-บุคลากรมีความเช่ียวชาญทุก
สาขา โรคท่ีส าคัญ (f1) 
- เรียนรู้ให้เช่ียวชาญการดูแลโรค 
NCD  
-บุคลากรใหม้ีทักษะการจัดบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- นวัตกรรมระบบ EMS 

- CMI ในโรคท่ีซับซ้อน 
- เพิ่มเงินบริจาค 
- บริจาคเครื่องมือต่างๆ 
 

ST พัฒนาระบบ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

-ประชาชนโรคท่ีส าคัญ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง
และกลุ่มป่วย  เข้าถึงบริการท่ีปลอดภัย ใกล้
บ้าน  
- ภาคีเครือข่ายสามารถดูแลสุขภาพส่งเสริม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

- มาตรฐานการให้บริการ โรคท่ีส าคัญ 
- มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย (พลังสังคม) 
หรือต้นแบบด้านสุขภาพ 
- ตามมิติคุณภาพ 
 

- 10 รพ.สต. เช่ียวชาญ (Pre-
Post hospital) และพื้นท่ีรอยต่อ 
เช่ียวชาญการรักษาพยาบาลตาม
ศักยภาพ (ncd)  
มี CQI นวัตกรรมชุมชนท้องถ่ิน
ต้นแบบการจัดการสุขภาพ 

- ลดต้นทุนโรคเรื้อรังท่ี
ต้องดูแลต่อเนื่อง  
มูลค่าเพิ่มของชุมชน 
(เล่าเรื่อง 360 องศา) 
เพิ่มรายรับจากการบันทึก
ให้บริการ ส่ง สปสช 

WO  พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

- บุคลากร เก่ง ดี มีสุข 
บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะตาม
ภารกิจในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 
บุคคลต้นแบบ 

-การประเมินความสุของค์กรด้วย HPI 
ประเมินความสุขด้วย happino meter 

- เช่ียวชาญด้านการใช้Digital  
กระบวนการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
- ฐานข้อมูลชุดความรู้ ด้านต่างๆ 

- ลดต้นทุนการจัดท าชุด
ความรู้ด้วยเอกสาร 
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กลยุทธ์ Customers : C Internal process : I Learning : L Financial :F 

W02 พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

-ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่ือมั่น
ศรัทธา 
- หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

- มาตรฐาน ITA  
- หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
- หลักความรับผิดชอบ(Responsibility 
- HA IT  HA, GREEN AND CLEAN 

- หลักคุณธรรม (Morality) 
- หลักความโปร่งใส 
(Accountability) 
- จัดท าแผนการใช้เงินทุกประเภท 
และควบคุมให้ด าเนินการตามแผน 
- น าเสนอ ผลงาน CQI นวัตกรรม
เชิงระบบการบริหารจัดการ 

-มีเสถียรภาพทางการเงิน 
-หลักความคุ้มค่า (Cost 
– effectiveness or 
Economy) หลักความ
คุ้มค่า ประหยัด 
- ลดต้นทุนการบริหาร 
จัดท าฐานข้อมูลโปรแกรม
เฉพาะในการจัดบริการ
สรุปรายงานทุกเดือน 

WT1 พัฒนาระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพและ
เทคโนโลยี   สู่การ 
เป็น Smart 
Hospital 

- จัดท าฐานข้อมูลโปรแกรมเฉพาะในการ
จัดบริการสรุปรายงานทันเวลา 
- ผู้บริหารมีชุดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย 
-ประทับใจระบบบริการมี่ใช้เทคโนโนยี
สมัยใหม่ 

- Logistics and supply chain 
Digital Management,   
- Smart hospital 
 

- บุคลากรมีความรู้ทักษะด้านการ
วิเคราะห์สารสนเทศ 
-มีผลงานด้านวิชาการ/นวัตกรรม
การบริหารจัดการสารสนเทศ 

-เพิ่มประสิทธิภาพจาก
การใช้เทคโนโลยีในระบบ
บริหารจัดการ ระบบ
บริการ 
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วิสัยทศัน์  องค์กรน าด้านสุขภาพทีร่วมพลงัสังคมเพื่อคนร่อนพบิูลย์ 
พนัธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดบัศกัยภาพ ระบบบรกิารสาธารณสุขอ าเภอร่อนพบิลูย์(2563-2572แบง่เปน็3 ระยะ 3:3:4 ปี) 

  :  1. ST  พัฒนาระบบ ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภค :มอบ สสอ , กลุ่มปฐมภูม ิ
 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ระบบการสร้าง
สุขภาพยั่งยืน  
สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน 

1.พัฒนาระบบ 
1.1 MCH 
 
 
1.2 LTC 
 
 
 
 
1.3. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 
 1.4 พัฒนาการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 

-ลูกเกิดรอด มีคุณภาพ แม่ปลอดภัย 
-พัฒนาระบบสารสนเทศในงานแม่และ
เด็ก 
 
-ต าบลท่ีระบบ (Long Term Careใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์50 % 
-พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 
(พัฒนาศักยภาพ CM/CG) 
 
-ยกระดับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
-สถานบริการสาธารณสุขผ่านมาตรฐาน 
GREEN&CLEANระดับดีมาก 50% 
 
 
 
 
 

-ลูกเกิดรอด มีคุณภาพ แม่
ปลอดภัย 
-พัฒนาระบบสารสนเทศในงาน
แม่และเด็ก 
ต าบลท่ีระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์50% 
-พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 
(พัฒนาศักภาพ CM/CG) 
ต าบลท่ีระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์75 % 
 
-สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
มาตรฐาน GREEN&CLEANระดับ
ดีมาก 75% 
 
 
 
 

-ลูกเกิดรอด มีคุณภาพ แม่
ปลอดภัย 
-พัฒนาระบบสารสนเทศในงาน
แม่และเด็ก 
-ต าบลท่ีระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์50 % 
-พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 
(พัฒนาศักยภาพ CM/CG) 
ต าบลท่ีระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
100 % 
-สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
มาตรฐาน GREEN&CLEANระดับ
ดีมาก 100% 
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1.5 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 
 
 
1.6พัฒนาระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 
 
1.7 พัฒนารพ.สต.ติด
ตาว/PCC 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 พัฒนาระบบการดูแลผู้
ติดเช้ือ HIV 
 
 

-พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการ
สุขภาพจิต 
-ปรับปรุงจุดบริการผู้ป่วยจิตเวช 
 
 
 
-ผ่านการReaccredit มาตรฐานHA ยา
เสพติด 
-พัฒนาการเข้าถึงบริการคลินิกเลิกบุหรี่ 
-พัฒนารพ.สต.ติดตาวผ่านเกณฑ์80% 
-รพ.สต./ศสม./รพ.เป็นต้นแบบการ
จัดบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญท่ี
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 50% 
-จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ 
-เสนอผลงาน CQI/นวัตกรรม  
ระดับเขต 
 
 
 
พัฒนาระบบสารสนเทศในการดูแลผู้ติด
เช้ือ HIV 
 
 

-พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิต
เวชผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-พัฒนานวตกรรมด้านจิตเวชโดย
ใช้ Application 
 
--พัฒนาระบบการเข้าถึงการ
บริการคลินิกบ าบัดยาเสพติด 
 
 
พัฒนารพ.สต.ติดตาวผ่านเกณฑ์
100% 
-รับรางวัลรพ.สต.ติดดาวระดับ
จังหวัด 
-รพ.สต./ศสม./รพ.เป็นต้นแบบ
การจัดบริการผู้ป่วยกลุ่มโรค
ส าคัญท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน
75% 
-เสนอผลงานCQI/ นวตกรรม/
วิจัย/R2Rระดับเขต 
พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ดูแลผู้ติดเช้ือ HIV  
 
 

-มีนักจิตวิทยาคลินิก 
-มีจิตแพทย์ท่ัวไป 
 
 
 
 
-มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาบ าบัด
ยาเสพติด 
 
 
-รับรางวัลรพ.สตติดดาวระดับเขต 
-รพ.สต./ศสม./รพ.เป็นต้นแบบ
การจัดบริการผู้ป่วยกลุ่มโรค
ส าคัญท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน 
100% 
-เสนอผลงาน CQI/ 
นวตกรรม/วิจัย/R2Rระดับเขต/
ประเทศ 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.9 พัฒนาระบบการส่ือสาร
ผ่านเครือข่าย 
 
 
 
 
2.พัฒนาการเข้าถึงการบริการ
ประชาชนในด้านส่งเสริม
ป้องกันโรคอย่างท่ัวถึงโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
เข้าถึงบริการของประชาชน
ตามกลุ่มวัย 
 

-มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายครอบคลุมท้ัง
อ าเภอ 
-จัดต้ังชมรมสร้างเสริมสุขภาพประจ า
หมู่บ้าน 30% 
 
 
-มีนวตกรรมการดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
- เพิ่มประสิทธิภาพในงานอนามัยแม่
และเด็ก(ลูกเกิดรอดมีคุณภาพแม่
ปลอดภัย) 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลต่อเนื่อง
กลุ่มแม่และเด็ก 0-12 ปีท่ีมีภาวะซีด 
 
-ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5ปีสูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 50 % 
 
- เพิ่มร้อยละเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ 
- เพิ่มรายได้โรงพยาบาลจากการจัด 

-การคงอยู่และการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย(พลังสังคม) 
-จัดต้ังชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้าน 50% 
 
 
- เพิ่มนวตกรรมการดูแลสุขภาพ
ประจ าต าบล 
 
 
 
- ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5ปีสูง
ดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย 75 % 
-เพิ่มร้อยละเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ท่ีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
 
- เพิ่มรายได้โรงพยาบาลจากการ
จัด Package ตรวจสุขภาพ 
 

 
-จ านวนพลังสังคมเป็นเจ้าภาพ
หลักในการสร้างสุขภาพ 
-จัดต้ังชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้าน 70% 
-เพิ่มนวตกรรมการดูแลสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
-ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5ปีสูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
100 % 
-เพิ่มร้อยละเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ท่ีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
 
- เพิ่มรายได้โรงพยาบาลจากการ
จัด Package ตรวจสุขภาพ 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
Package ตรวจสุขภาพ 
- ส่งเสริมสุขภาพวัยก่อนสูงอายุ (50-
59ปี ) 
 

 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
เข้าถึงการบริการในกลุ่มโรคท่ี
ส าคัญและการดูแลต่อเนื่อง 
 

-พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในชุมชน 
โรคไม่ติดต่อ 
.เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย COPD 
-พัฒนารูปแบบการคัดกรองความดัน
เบาหวานให้ครอบคลุมเช่น Verbal 
screening/ระบบออนไลน ์
- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่ม
ปกติ/เส่ียง/ป่วย 
-พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Stroke 
ในองค์กรและเครือข่าย 
-จัดต้ังคลินิกสุขภาพดีในชุมชน 
-บูรณาการการคัดกรองมะเร็ง 4 ชนิด 
(เต้านม/ล าไส้ใหญ่/ปากมดลูก/ช่องปาก 
โรคติดต่อ /โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ า 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง 7 
กลุ่มเส่ียงและส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วย
โรควัณโรคปอด 
 

-พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคใน
ชุมชน 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง 
7 กลุ่มเส่ียงและส่งเสริมสุขภาพ
ในผู้ป่วยโรควัณโรคปอด 

-พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคใน
ชุมชน 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง 
7 กลุ่มเส่ียงและส่งเสริมสุขภาพ
ในผู้ป่วยโรควัณโรคปอด 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 3..พัฒนาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของประชากร  
-เด็กปฐมวัย แก้มใส สุขภาพดี 
-วัยเรียน แก้มใส ใส่ใจสุขภาพ สูงดี สม
ส่วน 
-เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
50 % ของโรงเรียนมัธยม 
-พัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ  
 2 โรงเรียน 
-สร้างแกนน า NCD ยุวทูต 
-.ขยายชุมชนลดเกลือ 

-จัดต้ังโรงเรียน NCDs 

-ต้ังชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบ 

-อบรมนักปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

-พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและโรคส าคัญใน
พื้นท่ี 
 
 
 
 
 

-พัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ  
3 โรงเรียน 
--เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน 75 % ของโรงเรียน
มัธยม 
-เพิ่มแกนน า NCD ยุวทูต 
.จัดต้ังโรงเรียน NCD ในชุมชน 

-เพิ่มชุมชนลดหวาน ลดมัน 

-เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม
ป้องกันการติดเช้ือ HIV กลุ่มชาย
รักชาย 
 
-อบรม อสม.เช่ียวชาญด้าน
สุขภาพ 
 

 
 
 
 

--พัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ 3
โรงเรียน 
 
-เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน100 % ของโรงเรียน
มัธยม ขยายชุมชน ลดเกลือ ลด
หวาน ลดมัน 
 
 
 
 
 
- อบรม อสม.เช่ียวชาญด้าน
สุขภาพ 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 4.พัฒนาระบบคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
   -พัฒนา อย.น้อยในโรงเรียน/พัฒนา 
อสม. 
 
4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
4.3 คัดเลือกร้านช าต้นแบบ 
4.4 อ าเภอมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติ
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน 
   -พัฒนา อย.น้อยในโรงเรียน/
พัฒนา อสม. 
4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง
ท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4.3 คัดเลือกร้านช าต้นแบบ 
4.4 อ าเภอมีการขับเคล่ือน
มาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน 
   -พัฒนาอย.น้อยในโรงเรียน/
พัฒนา อสม. 
4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง
ท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4.3 คัดเลือกร้านช าต้นแบบ 
4.4 อ าเภอมีการขับเคล่ือน
มาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 
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วิสัยทัศน์  องค์กรน าด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อคนร่อนพิบูลย์ 

พนัธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดบัศกัยภาพ ระบบบรกิารสาธารณสุขอ าเภอร่อนพบิลูย์ (2563-2572 แบ่งเปน็3 ระยะ 3:3:4 ปี) 
:  2. SO  พัฒนาระบบ บรกิารสุขภาพเปน็หนึ่งในดวงใจคนร่อนพบิูลย์  (องค์กรแพทย์ กลุ่มการพยาบาล) 

 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
2. ประชาชน
เข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพ 
ปลอดภัย   

1. ลดภาวะแทรกซ้อนใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 
 

1.จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพ ครอบคลุม 
รพ.สต. 
2. จัดบริการคลินิกชะลอไตเส่ือม 
3. เพิ่ม case manager ในโรงพยาบาล 

1.จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพ 
ครอบคลุม รพ.สต. 
2.จัดบริการคลินิกชะลอไตเส่ือม ใน 
PCU หลัก 
3.เพิ่ม case manager 
ในเครือข่าย 
4.เพิ่มแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม 

1.จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพ 
ครอบคลุม รพ.สต. 
2.จัดบริการคลินิกชะลอไตเส่ือม
ครอบคลุมทุก รพ.สต. 
3.เพิ่ม case manager 
ในเครือข่าย 
4.เพิ่มแพทย์เฉพาะทางอายุร 
กรรม 

 2. ลดอัตราป่วยราย
ใหม่ โรคหลอดเลือด
สมอง 
 

1.เพิ่มการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียง 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
3 พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ ems 
 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศในการคัด
กรองผู้ป่วย 
2 พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ ems 

1เพิ่มความครอบคลุมในการคัด
กรองผู้ป่วย 
2 พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ 
ems 

 3. ลดอัตราตายและ
พิการของผู้ป่วย โรค
หลอดเลือดสมอง 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT STROKE 
3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษา 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT 
STROKE 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT 
STROKE 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ป ี2563-2565 ประกาศใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 4 พัฒนาระบบการฟืน้ฟูสภาพผู้ป่วย 

5 พัฒนาระบบ IMC 
6 สร้าง STEOKE TEAM ในเครือข่าย 

3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูแล
รักษา 
4 พัฒนาระบบการฟืน้ฟูสภาพผู้ป่วย 
5 พัฒนาระบบ IMC 
6 พัฒนา STEOKE TEAM ใน
เครือข่าย 

3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลรักษา 
4 พัฒนาระบบการฟืน้ฟูสภาพ
ผู้ป่วย 
5 พัฒนาระบบ IMC 
6 ยกระดับ STEOKE TEAM ใน
เครือข่าย 
7 สร้าง STROKE UNIT 

 4. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาวัณโรค
ปอด 

1 เพิ่มการคัดกรอง 7 กลุ่มเส่ียง 
2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการดูแลรักษา
ให้ได้มาตรฐาน 
3 พัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับ
ยาต่อเนื่อง  

1 เพิ่มการคัดกรอง 7 กลุ่มเส่ียง 
2 ยกระดับศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลรักษา 
3 พัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยให้
ได้รับยาต่อเนื่อง 
4 เพิ่มห้องแยกโรคระบบทางเดิน
หายใจ 

1 เพิ่มการคัดกรอง 7 กลุ่มเส่ียง 
2 ยกระดับศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลรักษา 
3 พัฒนาเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยให้ได้รับยาต่อเนื่อง 
4 เพิ่มห้องแยกโรคระบบทางเดิน
หายใจ 

 5.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วย ACS 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT MI 
3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษา 
4 สร้าง STEOKE TEAM ในเครือข่าย 
- สามารถให้ยาละลายล่ิมเลือดได้ 24 ช่ัวโมง   
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใน Warfarin  
clinic 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT MI 
3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูแล
รักษา 
4 สร้าง STEOKE TEAM ในเครือข่าย 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT 
MI 
3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลรักษา 
4 สร้าง STEOKE TEAM ใน
เครือข่าย 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ป ี2563-2565 ประกาศใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

วิสัยทศัน์  องค์กรน าด้านสุขภาพทีร่วมพลงัสังคมเพื่อคนร่อนพบิูลย์ 

พนัธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดบัศกัยภาพ ระบบบรกิารสาธารณสุขอ าเภอร่อนพบิลูย์ (2563-2572 แบง่เปน็3 ระยะ 3:3:4 ปี) 

3. WO1  พัฒนาระบบ บรหิารจัดการทรพัยากรบคุคล (HRD) 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
3. บุคลากรมีคุณภาพ 
เก่ง ดี มีความสุข 

3.1 มีการมุ่งเน้นพฒันา
ทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะสูง 

- ใช้โปรแกรม HosOffice ในการ
บันทึกข้อมูลบุคคลากร 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความ 
ท้าทายตามยุทธศาสตร์ 
-วิเคราะห์ ทบทวนสมรรถนะหลัก
องค์กร (core competency) 

- ประเมิน ปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 3ปีครอบคลุมในทุก
มิติ 
- ประเมิน ปรับปรุงแผนการสร้างสุข
ระดับองค์กรน าสู่การปฏิบัติ 
- ประเมินสมรรถนะหลักองค์กร 
(core competency) 

- ประเมิน ปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 3ปีครอบคลุมในทุก
มิติ 
- ประเมิน ปรับปรุงแผนการสร้าง
สุขระดับองค์กรน าสู่การปฏิบัติ 
 

 3.2 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม 

-พัฒนา MINDSET LEADER SHIP 
-ออกแบบและใช้ ระบบ PMS 
-พัฒนาบุคลากรตาม IDP 
(Individual Development Plan) 

- อบรมผู้น าระดับกลาง 
- พัฒนาระบบ PMS  
- พัฒนาบุคลากรตาม IDP 
- ส่งเสริมความก้าวหน้ากลุ่ม Talent  
 

- อบรมผู้น าระดับกลาง 
- พัฒนาระบบ PMS  
- พัฒนาบุคลากรตาม IDP 
- ส่งเสริมความก้าวหน้ากลุ่ม 
Talent 

 3.3 เป็นองค์กรสร้างสุข จัดท าแผนการสร้างสุขระดับองค์กร
น าสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
- ออกแบบระบบตาม HPI  

จัดท าแผนการสร้างสุขระดับองค์กร
น าสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
- ประเมินการใช้ ระบบตาม HPI 
 

จัดท าแผนการสร้างสุขระดับองค์กร
น าสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
- ประเมินการใช้ ระบบตาม HPI 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ป ี2563-2565 ประกาศใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) หมายถึง เรื่องท่ีองค์กรมีความช านาญท่ีสุด สมรรถนะหลักขององค์กรเป็นขีด
ความสามารถท่ีส าคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นแกนหลักท่ีท าให้องค์กรบรรลุ พันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดให้แก่องค์กร หรือสภาพแวดล้อมของ
การบริการ สมรรถนะหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งท่ีคู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก และสมรรถนะหลักขององค์กรอาจสร้าง
ความได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขัน การไม่ก าหนดสมรรถนะหลักท่ีต้องการขององค์กรอาจส่งผลต่อการไม่สามารถตอบสนองความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ท่ีส าคัญ หรือท าให้เกิดการเสียเปรียบ 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ป ี2563-2565 ประกาศใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

 วิสัยทัศน์  องค์กรน าด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อคนร่อนพิบูลย์ 

พันธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ (2563-2572 แบ่งเป็น 3 ระยะ 3:3:4 ปี) 

4. WO2 พัฒนาระบบ บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล: (กลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์) 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4.บริหารจัดการ
องค์กรแบบมืออาชีพ 

1. มีการช้ีน าองค์กรโดยผู้น า
ระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

- จัดท าและปรับปรุงแผนแล้วเสร็จ
ภายในกันยายนของทุกปี 
- จัดเวทีส่ือสารแก่เจ้าหน้าท่ี 100% 
- พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการปี 2563 

- ทบทวนและปรับปรุงแผนแล้วเสร็จ
ภายในกันยายนของทุกปี 
- จัดเวทีส่ือสารแก่เจ้าหน้าท่ี 100% 
- พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการปี 2564 

- ทบทวนและปรับปรุงแผนแล้ว
เสร็จภายในกันยายนของทุกปี 
- จัดเวทีส่ือสารแก่เจ้าหน้าท่ี 
100% 
- พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการปี 2565 

 2.พัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน - ผ่านการประเมินทุกมาตรฐานย่อย
ของ รพ.และเครือข่าย 
HA PCC รพ.สต.ติดดาว PMQA 
ITA  

- ผ่านการประเมินมาตรฐาน HA 
reaccredit ครั้งท่ี2 
-ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการราย
โรคจากสรพ. 1 สาขา 
- ส่งประกวดหน่วยบริการดีเด่นจาก 
กพร. (TPSA) 1 แผนก 

- ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการ
รายโรคจาก สรพ. 4 สาขา 
-ส่งประกวดหน่วยบริการดีเด่น
จาก กพร.(TPSA) 1 แผนก 

 

 

 

 

 



18 

 

ROAD MAP ระยะที่ 1 ป ี2563-2565 ประกาศใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

วิสัยทัศน์  องค์กรน าด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อคนร่อนพิบูลย์ 

พันธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ (2563-2572 แบ่งเป็น3 ระยะ 3:3:4 ปี) 
5. WT พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและเทคโนโลยี สู่การ เป็น Smart Hospital : 

 (กลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์) 
 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. บริหารจัดการ
ระบบริการ
สุขภาพดิจิตัล
อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1 น าเทคโนโลยีดิจิตัล
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบบริการ 

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ HA 
ITระดบัที่ 1 
- Smart OPD : one stop 
service ,ระบบตูK้iosk คิว/ 
ลงทะเบียน/ ตรวจสอบสทิธิ ์
- ระบบ e-payment 
- การสื่อสารโดยใช้ Social 
media : line , e-mail, 
QR code 
- พัฒนาระบบส ารองข้อมูลให้
มีความปลอดภัย จดัหา 
SERVER เพิม่ 
 
  
 

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน HA IT ระดับ
ที่ 2 
- ระบบนัด online 
- ระบบจองห้องพิเศษ online 
- ลงทะเบียนonline 
- ชุดความรู้สุขภาพแก่ผู้ใช้บริการผ่าน 
Social media  
- สายด่วน จากทีมส่ือสารองค์กร 
ระบบสุขภาพ 
- ผ่านเกณฑ์ smart hospital 
  
 
  

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
HAIT ระดับที่ 3 
- ชุดความรู้สุขภาพแก่
ผู้ใช้บริการผ่าน Social 
media  
- สายด่วน จากทีมส่ือสาร
องค์กรระบบสุขภาพ 
- ผ่านเกณฑ์ smart hospital 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 2. มีการวัดวิเคราะห์และ

ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ผลงานของโรงพยาบาล
และเครือข่าย 

- จัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โรงพยาบาลและเครือข่าย 
- จัดต้ังระบบ cloud system 
ในการใช้ข้อมูล 

- มีการเพิ่มข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้องลงในฐานข้อมูลอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของหัวข้อตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

- มีการเพิ่มข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องลงใน
ฐานข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 
75 ของหัวข้อตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 
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