แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจําป 2565
วิสัยทัศน (VISION)

เปนโรงพยาบาลชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญดานบริการปฐมภูม***
ิ

พันธกิจ (MISSION)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเปนมิตรโดยใชแนวคิดดานปฐมภูมิ

*** คํานิยาม
(ใชชุมชนเปนฐาน , การดูแลสุขภาพแบบองครวม , การดูแลตอเนื่องและผสมผสาน , การทํางานเชิงรุก)
1.เนนการดูแลแบบองครวม
2.เนนการทํางานเชิงรุก
3.เนนการผสมผสานงานสงเสริม รักษา ฟนฟู ควบคูกระบวนการทํางานรวมกับองคกรและกลไกตางๆ ในพื้นที่
4.เนนการดูแลตอเนื่องตลอดชีวิต มากวาเนนการรักษาเปนครั้งๆ
5.ทํางานเชื่อมโยงหลายระดับทั้งระบบคน ครอบครัว ชุมชน
6.ทํางานเชื่อมโยงหลายมิติ
7.ทํางานเชื่อมโยงกับระบบการแพทยหลายระดับ
8.ใชระบบการแพทยที่หลากหลายในชุมชน
9.เนนการเสริมสรางระบบบริการสุขภาพใหเขมแข็ง และพึ่งตนเองได
บทบาท
1.สงเสริมปองกัน ใหประชาชนสุขภาพดี
2.คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง
3.ดูแลผูปวยไมใหเกิดภาวะแทรกซอน
4.ประคับประคองใหตายอยางสมศักดิ์ศรี Palliative Care
5.การรองรับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่หางไกล

คานิยมองคกร (Core Value)

โรงพยาบาลมวกเหล็กกําหนดคานิยมองคกรเพื่อใหบุคลากรทุกคนไดยึดถือและปฏิบัติรวมกันดังนี้
1. ทํางานเปนทีมที่ดี
2. ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง
3. เปนองคกรแหงการเรียนรู

อัตลักษณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก
1. ซื่อสัตย
2. มีวินัย
3. ใสใจบริการ

ความทาทายเชิงกลยุทธ(Challenges)

1. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก
2. สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในองคกรมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issue)
1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม
พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ
พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคขององคกร (Goals)
1.
2.
3.
4.
5.

ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ
ประชาชนสุขภาพดี
ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ
ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ พรอมใช
บุคลากร(เกง)มีสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ ใฝเรียนรู สรางนวัตกรรม สราง
ผลงานที่ดี
6. บุคลากร(ดี)มีการคุมครองสิทธิผูปวย มีการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ในทุกขั้นตอนของการ
ดูแล
7. บุคลากร(รัก)มีความผูกพันตอองคกร
8. บุคลากรมี(สุขภาวะ)พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี
9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ
10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
11. ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะดานการนํา การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การปรับปรุงงาน (Managerial
competency)

เข็มมุง รพ.มวกเหล็ก ประจําป 2565

1. ดําเนินการเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและเปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
(การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย)
2. การใหบริการแบบ New normal
(Covid-19 , การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยและ Service plan)
ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ
กลยุทธ
1. Digital Transformation
2. E - service
3. พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ

ยุทธศาสตรที่3. พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขใน
การทํางาน
กลยุทธ
1.พัฒนาระบบริหารอัตรากําลังใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1.การบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจําป 2565
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. พัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่เปน
มิตร เขาถึง
งายและ
ชุมชนมีสวน
รวม

เปาประสงค

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค

เปาประสงคที่ 1 1.ระดับความสําเร็จของการ
มีสวนรวมของชุมชน
ประชาชนและ
ชุมชนมีสวนรวม
ในการวางแผน
และจัดการระบบ
บริการสุขภาพ
เปาประสงคที่ 2 2.รอยละการบรรลุตามคา
ประชาชนสุขภาพ เปาหมายของตัวชี้วัดตาม
ดี
สุขภาพ 5 กลุมวัย และ
Service Plan

ผลงาน
2564
ระดับ4

รอยละ
66.67

กลยุทธ ป 2565
1. พัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ

2.พัฒนาระบบ
บริการแบบ New
normal
2.1 Covid-19

งานที่ตอบสนองกลยุทธ
1. โครงการพัฒนาเครือขายหนวยบริการ ปฐมภูมิอําเภอมวกเหล็ก
(NPCU (ตอเนื่อง)
2.แผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
1) สุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
2) รพ.สต.มิตรภาพ
3.แผนงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
4.แผนพัฒนาระบบใหบริการในศูนยรวมสุขอยางยั่งยืน

1.แผนคนหาคัดกรองและปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
2.โครงการควบคุมการแพรระบาดในโรคอุบัติหมู covid-19
2.2 กลุมโรคสําคัญ 3.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรค ฉุกเฉิน (Stroke, STEMI Sepsis ,
HI Multiple trauma)
4.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคเรื้อรัง
5.โครงการพัฒนาการดูแลกลุมโรคที่ตองดูแลตอเนื่อง (Palliative care
,Intermediate care)
6.โครงการพัฒนาระบบทบทวน อุบัติการณ ทางคลินิกระดับรุนแรง
7.แผนพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง COC
8.การพัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญตอเนื่องเครือขายอําเภอ
มวกเหล็ก
9.พัฒนาการวางแผนจําหนาย
10.โครงการรูเร็ว รอด ปลอดภัย Stroke STEMI Sepsis HI

ผูรับผิดชอบ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

ปฐมภูมิ
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
ปฐมภูมิ
IPD
IPD
IPD

ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
1. พัฒนา
เปาประสงคที่ 2
ระบบบริการ ประชาชนสุขภาพ
สุขภาพที่เปน ดี (ตอ)
มิตร เขาถึง
งายและ
ชุมชนมีสวน
รวม

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค
2.รอยละการบรรลุตามคา
เปาหมายของตัวชี้วัดตาม
สุขภาพ 5 กลุมวัย และ
Service Plan

ผลงาน
2564
รอยละ
66.67

กลยุทธ ป 2565

งานที่ตอบสนองกลยุทธ

11.โครงการทบทวนอุบัติการณเพื่อความปลอดภัย
12.พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องผูปวยระยะสุดทาย
13.พัฒนาการใหบริการ ดูแลผูปวยระยะกลาง Intermediate care
14.แผนงานสงเสริมเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดเสี่ยงโรค NCDs
2.3 สุขภาพ 5 กลุม 15.พัฒนาการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดภาวะเสี่ยง
วัย และ Service 16.พัฒนาคุณภาพงานสูติกรรมเพื่อความปลอดภัย
Plan
17.พัฒนาระบบการสงตอมารดาทารก
หญิงตั้งครรภ
18.พัฒนามาตรฐานการฝากครรภคุณภาพ
19.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อความพึงพอใจ
20.โครงการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
เด็กวัยเรียน
21.แผนงานสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป ในคลินิกสุขภาพเด็กดี
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
22.แผนงานพัฒนาเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการคัดกรองภาวะซีดในเด็ก
อําเภอมวกเหล็ก ป 2565
23. แผนการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน
24.โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพดวยสุขบัญญัติ
10 ประการ ป 2565
25.โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงบริการ จิตเวชเด็กและวัยรุน อําเภอ
มวกเหล็ก ป 2565
26.โครงการทาฟลูออไรดปองกันฟนผุ
27.แผนการใหบริการทันตกรรม และใหทันตสุขศึกษาในเด็กชั้น
ประถมศึกษา
28.โครงการรณรงคการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันในเด็กมัธยม

ผูรับผิดชอบ
IPD
IPD
IPD
โภชนาการ
งานผูคลอด
งานผูคลอด
งานผูคลอด
งานผูคลอด
งานผูคลอด
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ทันตกรรม
ทันตกรรม
ทันตกรรม

ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
1. พัฒนา
เปาประสงคที่ 2
ระบบบริการ ประชาชนสุขภาพ
สุขภาพที่เปน ดี (ตอ)
มิตร เขาถึง
งายและ
ชุมชนมีสวน
รวม

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค
2.รอยละการบรรลุตามคา
เปาหมายของตัวชี้วัดตาม
สุขภาพ 5 กลุมวัย และ
Service Plan

ผลงาน
2564
รอยละ
66.67

กลยุทธ ป 2565

งานที่ตอบสนองกลยุทธ

วัยทํางาน

29.แผนงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเขตรับผิดชอบ
30.โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง
31.แผนงานเพิ่มการเขาถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป 2565
32.แผนพัฒนาระบบบริการบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติดอ.มวกเหล็กป65
33.แผนงานติดตามเฝาระวังผูปวยโรคจิตที่เสี่ยงกอความรุนแรง(SM-IV)
ในชุมชน อําเภอมวกเหล็ก
34.แผนงานเฝาระวังภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
อําเภอมวกเหล็ก
35.โครงการตรวจคัดกรองเทาผูปวยเบาหวาน
36.แผนพัฒนาหนวยบริการ กายภาพบําบัดสูชุมชน
37.แผนเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย
38.แผนการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ
39.แผนการปองกันและควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา
40.โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทยแผนไทยฯ
41.โครงการดูแลผูปวยที่จําเปนตองใชสมุนไพรตํารับยาที่มีกัญชาปรุง
ผสมอยู ตอเนื่อง ป 2565
42.โครงการสงเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด
43.แผนตรวจฟนโรคเรื้อรัง
44.โครงการบริการทําฟนในรพสต.
45.โครงการพัฒนาศักยภาพผูปวยเบาหวาน
46.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูปวยไตเสื่อม
47.โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรค
48. โครงการพัฒนาระบบริการคลินิก ARV

ผูรับผิดชอบ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
เวชศาสตรฟนฟู
เวชศาสตรฟนฟู

ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
แผนไทย
แผนไทย
แผนไทย
ทันตกรรม
ทันตกรรม
ผูปวยนอก
ผูปวยนอก
ผูปวยนอก
ผูปวยนอก

ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
1. พัฒนา
เปาประสงคที่ 2
ระบบบริการ ประชาชนสุขภาพ
สุขภาพที่เปน ดี (ตอ)
มิตร เขาถึง
งายและ
ชุมชนมีสวน
รวม

เปาประสงคที่ 3
ระบบสุขภาพมี
คุณภาพ
ประชาชน
ไววางใจ

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค
2.รอยละการบรรลุตามคา
เปาหมายของตัวชี้วัดตาม
สุขภาพ 5 กลุมวัย และ
Service Plan

3.ระดับความสําเร็จของ
ระบบสุขภาพทั้ง 3 ระดับ
ประกอบดวย
3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ
/DHS

ผลงาน
2564
รอยละ
66.67
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ผูสูงอายุ

49.แผนงานการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตรับผิดชอบ รพ.มวกเหล็ก
50.แผนงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
51.แผนงานคัดกรองตาตอกระจกผูสูงอายุเขตรับผิดชอบรพ.มวกเหล็ก
52.แผนงานคัดกรองผูสูงอายุเชิงลึก 1 ตําบล 1 อําเภอ
53.แผนการเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง ติดบานติดเตียงและผูพิการ ใน
เขตรับผิด ชอบของโรงพยาบาลมวกเหล็ก
54.โครงการหนวยบริการจัดหาอุปกรณ ชวยเหลือคนพิการ ผูสูงอายุ
ผูปวยติดเตียง ในอําเภอมวกเหล็ก
55.โครงการเพื่อใหผูสูงอายุสามารถรับบริการฟนเทียมใกลบาน
56.โครงการตอบโตสาธารณภัยสถานการณอุบัติเหตุกลุมชน (Mass
causaulty) และการทํางานเปนทีมรวมกับเครือขาย (MC)
57.โครงการพัฒนาเครือขายในระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMR)
58.โครงการสรางเครือขายการแพทยฉุกเฉิน (อฉช.)
59.โครงการตอบโตสาธารณภัยและการทํางานเปนทีมรวมกับเครือขาย
60.โครงการ การแพทยฉุกเฉินเพื่อประชาชน
61.โครงการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชบริการการแพทย
ฉุกเฉินอําเภอมวกเหล็ก
62.โครงการ ชาวมวกเหล็กรวมใจปองกันอุบัติภัยทางถนน
63.โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ของระบบ
บริการสุขภาพอยางมีสวนรวม
64.แผนพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห และใชขอมูลเพื่อปรับปรุงผลงาน
ภายใตโครงการสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล/
THIPของ สรพ.
65.โครงการ 2P Safety

2.4 2P Safety
ระดับ4

ผูรับผิดชอบ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
เวชศาสตร
ฟนฟู
ทันตกรรม
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER

HA
HA
PCT

ประเด็น
ยุทธศาสตร

2.พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
ใหเอื้อตอ
การจัดการ
ระบบบริการ
สุขภาพ

3.พัฒนา
บุคลากรให
ครอบคลุม
สมรรถนะ
สุขภาพ
ความ
ปลอดภัย
ความสุขใน
การทํางาน

เปาประสงค

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค

ผลงาน
2564
RS2

เปาประสงคที่ 3
ระบบสุขภาพมี
คุณภาพประชาชนไววางใจ (ตอ)

3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ
F2 /HA
3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
/PCC

1.ระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
พรอมใช

4. ระดับความสําเร็จของ
การจัดการขอมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ4

5.ระดับความสําเร็จของ
ระบบคลังขอมูลสุขภาพ
อําเภอ

ระดับ4

1. บุคลากร (เกง) 1.ระดับความสําเร็จของ
มีสมรรถนะที่ บุคลากรมีสมรรถนะผาน
จําเปนในการ เกณฑ
ปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ
ใฝเรียนรู สราง
นวัตกรรม สราง
ผลงานที่ดี

62.58
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66.โครงการพัฒนาระบบยาและติดตามความคลาดเคลื่อน
67.โครงการ จัดทําสื่อดานยา
68.โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

ระดับ4

1.Digital
1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Smart hospital
Transformation 2.แผนปฏิบัตงิ านเตรียมความพรอมใชของระบบคอมพิวเตอรเครือขาย
3.แผนปฏิบัติงาน ความพรอมใชของสื่อสารสนเทศโรงพยาบาล
2.E-service
4.โครงการพัฒนาระบบ E-service
3.พัฒนาระบบ 5.โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล
คลังขอมูลสุขภาพ 6.แผนปฏิบัติงาน การพัฒนาคลังขอมูลสุขภาพอําเภอ
อําเภอ
7.แผนพัฒนาสรางหลักประกันในพื้นที่และจัดทําฐานขอมูลผูพิการ
8.แผนพัฒนาประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนผูปวยนอก
9.แผนพัฒนาประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนผูปวยใน
10.แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาประสิทธิภาพของงานเรียกเก็บและตามจาย
1.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
อัตรากําลัง ให
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

1.แผนบริหารจัดการบุคลากรใหเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะ

ผูรับผิดชอบ
PTC
PTC
RM
สารสนเทศ
ประกันฯ
ประกันฯ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประกันฯ
ประกันฯ
ประกันฯ
ประกันฯ
ประกันฯ
HRD

ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค
ยุทธศาสตร
3.พัฒนา 1. บุคลากร (เกง) 1.ระดับความสําเร็จของ
มีสมรรถนะที่ บุคลากรมีสมรรถนะผาน
บุคลากรให
จําเปนในการ เกณฑ
ครอบคลุม
สมรรถนะ ปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ
สุขภาพ
ใฝเรียนรู สราง
ความ
ปลอดภัย นวัตกรรม สราง
ผลงานที่ดี
ความสุขใน
การทํางาน

2.รอยละหนวยงานมีผลงาน
CQI นวัตกรรม R2R
2.บุคลากร (ดี) มี 3.ระดับความสําเร็จเรื่อง
การคุมครองสิทธิ การพิทักษสิทธิ์ผูปวย
ผูปวย มีการ 4.ระดับความสําเร็จของการ
เคารพในศักดิ์ศรี ดําเนินงานโรงพยาบาล
ของความเปน คุณธรรม
มนุษย ในทุก
ขั้นตอนของการ
ดูแล

ผลงาน
2564
62.58

รอยละ
100
ระดับ4
ระดับ5
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ผูรับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
อัตรากําลัง ให
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

2.แผนการสรรหาบุคลากรตามกรอบ FTE
3.แผนการจัดปฐมนิเทศบุคลากรเขาใหม
4.แผนการประเมินผลปฏิบตั ิงานประจําป
5.โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
6.โครงการจัดการเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล (Workplace
Violence)
7.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปองกันควบคุมการติดเชื้อ
8.แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพ รพ.
9.โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยาง
ยั่งยืน คปสอ.มวกเหล็ก ป 2565
10.โครงการใหความรูเรื่อง การเจาะเลือดและนําสง สิ่งสงตรวจ
ปลอดภัย มีคุณภาพ
11.โครงการอบรม CPR new born
12.โครงการซอมแผน PPH
13.โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรใหมีประสิทธิในงาน
14.โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย/R2R

HRD
HRD
HRD
ER
ER

เทคนิค
การแพทย
งานผูคลอด
งานผูคลอด
จากลาง
HRD

15.โครงการการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
16.โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร (Smart service)
17.โครงการเสริมสรางพฤติกรรมบริการที่ดี
18.โครงการเชียร ชม แชร คนดีศรีมวกเหล็ก
19.แผนพัฒนาพฤติกรรมบริการ
20.แผนพัฒนาศูนยรับเรื่องรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ
21.โครงการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ป 2565
22.โครงการ รพ.คุณธรรม และความโปรงใส

HRD
HRD
HRD
HRD
HRD
ประกันฯ
จริยธรรม
จริยธรรม

IC
HA
HA

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค

3. บุคลากร (รัก) 5.รอยละบุคลากรมีความ
มีความผูกพันตอ ผูกพันตอองคกร
องคกร
4. บุคลากรมี (สุข 6.รอยละบุคลากรมีผลการ
ภาวะ)พฤติกรรม ตรวจสุขภาพอยูในเกณฑ
สุขภาพที่ดีและมี ปกติ
สภาวะสุขภาพดี

1. มีการบริหาร
4.พัฒนา
ความเสี่ยงดาน
ระบบการ
การเงินการคลัง
บริหาร
อยางมี
จัดการดาน
ประสิทธิภาพ
การเงินการ
คลังและ
ทรัพยากรให
มี
ประสิทธิภาพ
2.มีระบบกํากับ
ดูแลการจัดการ
ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ

1.ระดับความสําเร็จของการ
สอบทานและประเมินผล
การควบคุมภายใน

ผลงาน
2564
60.26

43.5

ระดับ5

2.ระดับการวิกฤตทางดาน
การเงิน

ระดับ1

3.ระดับความสําเร็จของ
ความเพียงพอและพรอมใช
อุปกรณเครื่องมือ

ระดับ3
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23.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
24.โครงการถายทอดประสบการณจากพี่สูนอง
25.โครงการสรางสุข แกบุคลากรโรงพยาบาลมวกเหล็ก
26.โครงการเตรียมความพรอมกอนเกษียณ
27.โครงการเสริมสรางความสุขในการทํางาน
28.โครงการศูนยสุขภาพดี
29.โครงการ 3อ. 5ส. เพื่อสุขภาพ
30.โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2565
31.แผนการติดตามการเพาะเชื้อในอุจจาระเจาหนาที่โรงครัว
32.แผนงานสงเสริมความปลอดภัย ในการทํางาน
33.โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
1.การบริหาร
1.โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง
จัดการการเงินการ 2.แผนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
คลังใหมี
3.แผนการตรวจสอบภายในระดับอําเภอ
ประสิทธิภาพ
4.โครงการ พัฒนาความรูบุคลากรในการปองกันการกระทําผิดวินัย
(การควบคุมภายใน และพัฒนาตามเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
5 มิต)ิ
5.โครงการ administration Transformation
6.แผนพัฒนาการจัดทํารายงานทางการเงิน
7.โครงการขับเคลื่อนคณะกรรมการเฝาระวังสถานการณการเงินการ
คลัง (CFO)
2. พัฒนาระบบ 1.โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย ป 2565
สาธารณูปโภค 2.โครงการบํารุงรักษา,ทบทวนการใชเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง
สิ่งแวดลอม และ 3.แผนจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก
ความปลอดภัย 4.แผนพัฒนาความปลอดภัยและสวัสดิภาพในโรงพยาบาล
5.แผนพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุและของเสียอันตราย

ผูรับผิดชอบ
HRD
HRD
HRD
HRD
HRD
HPH
HPH
HPH

เทคนิคการแพทย

จายกลาง
โภชนาการ
ประกันฯ
CFO
CFO
จริยธรรม
บริหารฯ
บริหารฯ
CFO
ทีมเครื่องมือ
ทีมเครื่องมือ
ทีมเครื่องมือ
ENV
ENV

ประเด็น
ยุทธศาสตร
4.พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการดาน
การเงินการ
คลังและ
ทรัพยากรให
มี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค

2.มีระบบกํากับ
ดูแลการจัดการ
ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ
(ตอ)

3.ระดับความสําเร็จของ
ความเพียงพอและพรอมใช
อุปกรณเครื่องมือ (ตอ)

3.ผูนําทุกระดับมี 4.ระดับความสําเร็จของทีม
สมรรถนะดาน
นําดานสมรรถนะการ
การนํา การ
บริหารจัดการองคกร
บริหารจัดการ
การกํากับดูแล
การปรับปรุงงาน
(Managerial
competency)

ผลงาน
2564
ระดับ3

NA

กลยุทธ ป 2565
2. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สิ่งแวดลอม และ
ความปลอดภัย

งานที่ตอบสนองกลยุทธ
6.การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินที่สําคัญ อยางมีประสิทธิภาพ
7.การบริหารจัดการความปลอดภัยจากอัคคีภัย
8.แผนพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย
9.แผนพัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลมในโรงพยาบาล
10.โครงการ 5ส. ตอเนื่อง ยั่งยืน
11.โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
12.แผนพัฒนางานอาขีวอนามัย
13.แผนพัฒนาระบบคุณภาพน้ําประปาโรงพยาบาล
14.พัฒนาคุณภาพระบบบําบัดน้ําเสีย
15.แผนพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล
16.โครงการเกษตรอินทรีย วิถีมวกเหล็ก ตอเนื่อง
1. แผนพัฒนาสมรรถนะทีมนํา
2.แผนพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร

ผูรับผิดชอบ
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
สวนผักฯ
HRD
HRD

