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         ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
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วิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพโอกาส
และความคาดหวังของ 
ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ 

        

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

ทบทวนผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฉบับเดิม  

(ปี 2560) 

 
Vision 
Mission 

Ultimate goal 
 

SWOT analysis 

 
TOWS  
matrix 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ & 
มาตรการ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
แผนยุทธศาสตร์ กสธ. 20 ปี และ MOPH 4.0 



โรงพยาบาล 

มาตรฐาน 

ระดบัสากล 

 ท่ีประชาชนเช่ือมัน่

และวางใจ 

VISION  



การจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ  
พัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการที่เป็นเลิศ 

ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน  
พัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภูมิ 

สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพและ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลให้
มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล 

       พันธกิจ 



ความสุขและ
ความม่ันคงของ

บุคลากร 
 ≥90 %  

ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นใน
คุณภาพบริการ

≥90 %  

ความเป็นเลิศ
ด้านบริการทาง

การแพทย์  
5 สาขา  

1 

2 3 

Ultimate Goal 



 
I 

         Network :  ร่วมมือกับเครือข่าย 

       Safety  :  ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน   
 
S 

         Unity  : เป็นหนึ่งเดียว  รู้รักสามัคคี 

ค่านิยม

    Respect : ยอมรับเคารพซึ่งกันและกัน 

    Integrity : ยึดมั่นในศีลธรรม  จริยธรรม  Core 

Value 

 
R 

 
N 
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       Identities (อัตลักษณ)์ 

ซื่อสัตย์ 

ประหยัด 

กตัญญ ู



                    การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มคีุณภาพ    
                      ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ( Quality of Primary Health  
                             Care And sustainable health literacy) 

                  
                 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ที่มี 

                 มาตรฐาน  ( Standards service Excellence) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) (1) 

         การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ      
             มาตรฐานสากล (Holistic International standards service) 

 



                  การพัฒนาโรงพยาบาลสูอ่งค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และ 
                    องค์กรสมรรถนะสูง ที่มีธรรมาภบิาล (Good Governance 
                         and Digital & Innovation Hospital) 

                      การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มี   
                           มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ  
                         (Standard Medical Education Center)  

                   การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรม 
                   ค่านิยมร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สู่องค์กรแห่งความสุข 
                   อย่างยั่งยืน (Human resources management and 
                    development for happiness organization ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) (2) 



     บริการเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน 
       ประชาชนเชื่อมั่นคุณภาพบริการ  

 
 จัดบริการสาธารณสุขที่มคีุณภาพพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อประชาชนสุขภาพด ี
 เสริมสร้างความสุขของบุคลากรและพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

 

Quality of Primary 
Health Care And 

sustainable health 
literacy 

Standard Medical 
Education Center 

Human resources 
management and 
development for 

happiness organization 

Holistic 
International 

standards service 
Standards 

service 
Excellence 

Good Governance 
and Digital & 

Innovation Hospital 

               โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ                      
             International Standard Hospital that people believe and trust  

 บุคลากรมีความสุข 
      และมั่นคง  



          
        การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ      

             มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1   พัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อแบบองค์รวม                     
กลยุทธ์ที่ 1.2   เสริมสร้างการจัดบริการที่ปลอดภัย   
                    (2Psafety) 
กลยุทธ์ที่ 1.3   พัฒนารูปแบบการบริการที่ได้คุณภาพ      
         มาตรฐานสากล       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1  
3 แผนงาน 

5 โครงการ 

7 KPIs 

3 กลยุทธ์ 



กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับคุณภาพการจัดบริการสู่การเป็น    
                  Medical Hub 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสู่ Convenient Health Care (CHC)  
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศของระบบบริการ 5 สาขา 
 
       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  
          

           การเสริมสรา้งความเป็นเลิศด้านบริการ                 
ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

 

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2  
1 แผนงาน 

4 โครงการ 

2 KPIs 

3 กลยุทธ์ 



          
            
             การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ    
                      ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได ้

 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดบริการปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมของภาคี 

       เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างอัตลักษณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
                  และผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์ที่ 3.3  เสริมสร้างชุมชนสุขภาพดี ประชาชน  
                  พึ่งตนเอง ได้อย่างยั่งยืน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3  
1 แผนงาน 

5 โครงการ 

8 KPIs 

3 กลยุทธ์ 



                  การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม   
                  ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
       ของบุคลากรทางการแพทย์  
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรให้ได้   
       มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริมสร้างความสุขและค่านิยมร่วมของบุคลากร 
       สู่วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4  
1 แผนงาน 

4 โครงการ 

5 KPIs 

3 กลยุทธ์ 



                 การผลิตและพัฒนาบคุลากรทางการแพทย์ที่มี   
                     มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพทย์ด้านเวชศาสตร์ 
                  ครอบครัว   
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน นศพ. ที่ทันสมัย 
                 เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การศึกษาสู่ 
                 ความเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 5  
1 แผนงาน 

3 โครงการ 

4 KPIs 

4 กลยุทธ์ 



                 การพัฒนาโรงพยาบาลสูอ่งค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม  
                 และองค์กรสมรรถนะสูง ที่มธีรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 6.1 เสริมสร้างระบบสนับสนุนบริการที่มี 
                 สมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนา Digital Hospital 
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนา Green and Clean Hospital 
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนา Smart Hospital และเสริมสร้าง 
                 ธรรมาภบิาลในองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 6  
4 แผนงาน 

11 โครงการ 

5 KPIs 

4 กลยุทธ์ 



       การบูรณาการงานสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ  
   โรงพยาบาลสรุินทร์ 

ประเด็นงานส าคัญทางด้าน
สาธารณสุข  
ของจังหวัดสุรินทร์ 

แผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ 9  

6 ประเด็นยุทธศาสตร์  
19 กลยุทธ์ 46 KPIs 

PP&P 
Excellenc

e 

Service  Excellence People 
Excellence 

Governance  
Excellence 

S3 : Quality of PCC 
and sustainable 
health literacy 

S1 : Holistic International 
standards Service for all 

S2 : Service 
Excellence 
Standards 

S4 : HRM & HRD for 
happiness  

Organization 

S5 : Standard  
Medical Education 

Center 

S6 : Good Governance 
 and Digital & Innovation 

Hospital 

3 กลยุทธ์ 

 1 แผนงาน  8 KPIs 

3 กลยุทธ์ 

 3 แผนงาน  7 KPIs 

3 กลยุทธ์ 
 1 แผนงาน 2 KPIs 

3 กลยุทธ์ 
 1 แผนงาน 5 KPIs 

5 กลยุทธ์ 
 1 แผนงาน 4 KPIs 

4 กลยุทธ์ 
 4 แผนงาน 5 KPIs 

Integrated Program 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

 11 แผนงาน 31 KPIs  

                              แผนยุทธศาสตร์ กสธ. 20 ปี  
                                   15 แผนงาน 45 โครงการ 80 KPIs 



        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ป่วยใน   
           ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิ   
    ที่ยั่งยืน 

    โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ                 
   การบริการสู่สากล 

               โครงการพัฒนาศูนย์ 
บ              บริการสุขภาพ AEC 
 

โครงการที่ส าคัญ           
(Flagship Project) 

(1) 
 

1 

2 

3 

4 Do Now 



     โครงการโรงพยาบาลการเงินเข้มแข็ง  
           มีธรรมาภิบาล 

      โครงการพัฒนาขีดความสามารถ    
    และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่
บุคลากรทางการแพทย์ 

    โครงการพัฒนาศักยภาพบริการ       
   ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย ์

           โครงการสร้าง Application 
                   โปรแกรม Thai COC. 

 

5 

6 

7 

8 

โครงการที่ส าคัญ           
(Flagship Project) 

(2) 
 

Do Now 



       การติดตามและประเมินผล

การประเมินผลระยะสั้น : Quick win 3,6,9 12 เดือน 

การนิเทศ ก ากับติดตาม งานโดยรองผู้อ านวยการ 4 ครั้ง/ปี 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง/ป ี

การสอนงาน (Coaching) ตามสภาพของหน่วยงาน 

การควบคุมก ากับ แผนงาน/โครงการ ด้วยระบบ Plan 
and Project monitoring (ก.นโยบายและแผนงาน) 

การควบคุมก ากับ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ด้วยระบบ KPI monitoring 



 2018-2022 


