
 
 

 

 
 
 
 

  

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 



 
 

 

 
  ความเชือ่มโยงตวัชีว้ดัสูย่ทุธศาสตรช์าตแิละแผนฯ 12 

ของกระทรวงสาธารณสขุและโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

ยทุธศาสตรช์าต ิ
20 ปี 

1. ยทุธศาสตรด์า้นความ
มั่นคง 

2. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนั 

3. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพคน 

4. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งโอกาสความเสมอ
ภาคและความเทา่เทยีม
กนัทางสงัคม 

5. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งการเตบิโตบนคฯุ
ภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

6. ยทุธศาสตรด์า้นการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการภาครฐั 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
(แผนฯ 12 ปี 60-64) 

 
1. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพทนุ
มนษุย ์

2. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็น
ธรรมลดความเหลือ่มล ้าใน
สงัคม 

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกจิและ
แขง่ขันไดอ้ยา่งย่ังยนื 

4. ยทุธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พัฒนาอยา่งย่ังยนื 

5. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความ
มั่นคงแหง่ชาตเิพือ่การพัฒนา
ประเทศสูค่วามมั่งคั่งและย่ังยนื 

6. ยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิ ิ
ชอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย 

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโล
จสิตกิส ์

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิัย 
และนวัตกรรม 

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาภาค 
เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

10. ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอื
ระหวา่งประเทศเพือ่การพัฒนา 

 

ประเทศไทย 
4.0 

 
1. เปลีย่นจากเกษตร

แบบดัง้เดมิ 
(Traditional 
Framing)   
เป็นการเกษตร
สมยัใหม ่(Smart 
Farming) 

2. เปลีย่นจาก 
Traditional 
SMEs ไปสูก่าร
เป็น Smart 
Enterprises และ 
Startups ทีม่ี
ศกัยภาพสงู 

3. เปลีย่นจาก 
Traditional 
Services ไปสู ่
High Value 
Services 

4. เปลีย่นจาก
แรงงานทกัษะต า่
ไปสูแ่รงงานทีม่ี
ความรู ้ความ
เชีย่วชาญ และ
ทกัษะสงู 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
(SDGs)  

 
1. ยตุคิวามยากจน ทุกรูปแบบในทุกที่  

2. ยตุคิวามหวิโหย บรรล ุความม่ันคงทางอาหาร และ
ยกระดับโภชนาการ และ สง่เสรมิเกษตรกรรมที่ย่ังยนื  

3. สรา้งหลักประกันว่า คนมชีวีติทีม่สีขุภาพด ีและสง่เสรมิ

สวัสดภิาพ ส าหรับทุกคนในทุกวัย  
4. สรา้งหลักประกันว่าทุกคนม ีการศกึษาที่มคีณุภาพอยา่ง 
ครอบคลมุและเท่าเทยีม และ สนับสนุนโอกาสในการ

เรยีนรู ้ตลอดชวีติ  
5. บรรลคุวามเสมอภาค ระหวา่งเพศและเสรมิสรา้ง ความ

เขม้แข็งของผูห้ญงิและ เด็กหญงิทุกคน 
6. สรา้งหลักประกันใหม้นี ้าใช ้และมกีารบรหิารจัดการน ้า
และการสุขาภบิาลอยา่ง ย่ังยนืส าหรับทุกคน  

7. สรา้งหลักประกันใหทุ้กคน เขา้ถงึพลังงานสมัยใหมใ่น 
ราคาทีย่อ่มเยา เชือ่ถอืได ้และย่ังยนื  

8. สง่เสรมิการเตบิโตทาง ศก. ที ่ตอ่เน่ือง ครอบคลมุ และ

ย่ังยนื การจา้งงานเต็มทีแ่ละมผีลติ ภาพ และการมงีานที่
มคีณุค่า ส าหรับทุกคน  

9. สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ ีความทนทาน สง่เสรมิการ 
พัฒนาอุตสาหกรรม ทีค่รอบคลมุและย่ังยนื และ สง่เสรมิ
นวัตกรรม  

10.ลดความไมเ่สมอภาค ภายในและระหวา่งประเทศ  
11.ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐาน ของมนุษยม์คีวาม

ครอบคลมุ ปลอดภัย มภีูมติา้นทาน และ ย่ังยนื   
12.สรา้งหลักประกันใหม้ ีรูปแบบการบรโิภคและ ผลติที่
ย่ังยนื  

13.ด าเนนิการอยา่งเร่งดว่นเพือ่ ตอ่สูกั้บการเปลีย่นแปลง
สภาพ ภูมอิากาศและผลกระทบ  

14.อนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์าก มหาสมทุร ทะเลและ

ทรัพยากร ทางทะเลอยา่งย่ังยนืเพือ่การ พัฒนาทีย่ั่งยนื  
15.ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและสง่เสรมิการใชร้ะบบนเิวศบนบกอย่าง

ย่ังยนื การบรหิารจัดการป่าไมท้ีย่ั่งยนื การต่อตา้นการ
กลายสภาพเป็น ทะเลทราย หยุดยัง้การเสือ่มโทรมของ
ทีด่นิและฟ้ืนฟสูภาพดนิ และหยดุยัง้การสญูเสยีความ

หลากหลายทางชวีภาพ  
16.สง่เสรมิสังคมทีส่งบสขุและ ครอบคลุมเพือ่การพัฒนาที่
ย่ังยนื ใหทุ้กคนเขา้ถงึความยตุธิรรม และสรา้งสถาบันทีม่ี

ประสทิธผิล รับผดิรับชอบและครอบคลุมในทุก ระดับ  
17.เสรมิความเขม้แข็งใหแ้กก่ลไก การด าเนนิงานและฟ้ืนฟ ู

หุน้สว่นความร่วมมอืระดับโลก ส าหรับการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

ยทุธศาสตร์
จดัสรร ปี 60  

1. ยทุธศาสตรด์า้นความ
มั่นคง 

2.  ยทุธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถใน
การแขง่ขันของประเทศ 

3.  ยุทธศาสตรด์า้นการ
พฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพคน 

4.  ยทุธศาสตรด์า้นการ
แกไ้ขปัญหาความ

ยากจน ลดความเหลือ่ม
ล ้า และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 
5.  ยทุธศาสตรด์า้นการ
จัดการน ้าและสรา้งการ

เตบิโตบนคณุภาพชวีติ
ทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 
6.  ยทุธศาสตรด์า้นการ
ปรับสมดลุและพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

 

แผนบูรณาการ 

25  แผนงาน 

1. แผนงานบรูณาการสรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉันท ์

2. แผนงานบรูณาการ
ขับเคลือ่นการแกไ้ขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

3. แผนงานบรูณาการจัดการ
ปัญหาแรงงานตา่งดา้วและ
การคา้มนุษย ์

4. แผนงานบรูณาการป้องกนั 
ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ 

5. แผนงานบรูณาการพัฒนา
อตุสาหกรรมศักยภาพ 

6. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

7. แผนงานบรูณาการพัฒนา
พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

8. แผนงานบรูณาการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
ระบบโลจสิตกิส ์

9. แผนงานบรูณาการพัฒนา
เศรษฐกจิดจิทิัล 

10.แผนงานบรูณาการสง่เสรมิ
การวจัิยและพัฒนา 

11.แผนงานบรูณาการสรา้ง
รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
และบรกิาร 

12.แผนงานบรูณาการ
พฒันาศกัยภาคนตาม
ชว่งวยั 

13.แผนงานบรูณาการ
ยกระดับคณุภาพารศกึษา
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

14. แผนงานบรูณาการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากและชมุชน
เขม้แขง็ 

15. แผนงานบรูณาการจัดการ
ปัญหาทีด่นิท ากนิ 

16. แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบ
ประกันสขุภาพ 

17. แผนงานบรูณาการสรา้งความ
เสมอภาคเพือ่รองรับสังคม
ผูส้งูอาย ุ

18. แผนงานบรูณาการบรหิาร
จัดการขยะและสืง่แวดลอ้ม 

19. แผนงานบรูณาการพัฒนาและ
เพิม่ประสทิธภิาพการใช ้

พลังงานทีเ่ป็นมติรกับ
ส ิง่แวดลอ้ม 

20. แผนงานบรูณาการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

21. แผนงานบูรณาการป้องกนั 
ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

22. แผนงานบรูณาการปฏริูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยตุธิรรม 

23. แผนงานบรูณาการอ านวย
ความสะดวกทางธุรกจิ 

24. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

25. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการ
พัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัด
แบบบรูณาการ 

 

ยทุธศาสตร ์

กระทรวง 

1. สง่เสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค 
เป็นเลศิ 

2. บรกิารเป็นเลศิ  
3. บคุลากรเป็นเลศิ 
4. บรหิารเป็นเลศิ 

ดว้ยธรรมาภบิาล 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  

 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  

ยทุธศาสตรท์ี ่6 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  

 

ยทุธศาสตรท์ี ่12 

ยทุธศาสตรท์ี ่21 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
ยทุธศาสตรท์ี ่4 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ : ตำมที่ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.       
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

     
            -   ในที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบันและปัญหาหรือจุดเน้นของโรงพยาบาลทีต่้องการพัฒนาให้ครอบคลุม จึงได้มอบหมายให้ นายพรเทพ พงศ์ทวิกร อนุกรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์องค์กร 
จุดอ่อน   จุดแข็ง โอกาสพัฒนาและสรุปประเด็นส าคัญที่ท้าทาย  ได้แก่  

1. ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในอนาคต จากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่รวดเร็วและเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐและโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่สูง จากการ
ดูแลรักษาโรคทั้งไม่ติดเชื้อและติดเชื้อที่เกิดจากผู้สูงอายุ  

2. ภาวะขาดทุนของโรงพยาบาลในปัจจุบัน (จากปัจจัยต่าง ๆ ที่คุกคาม ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านการเงิน) 
3. การเพ่ิมศักยภาพการให้บริการและความอยู่รอดแบบยั่งยืนขององค์กร 
 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาในปัจจุบัน  ซึ่งวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล  ในปัจจุบัน ใช้มานานกว่า 10 ปี และเป็นข้อความที่กว้าง            
จึงเห็นสมควรทบทวนข้อความให้กระชับ  โดยข้อความเดิม “เป็นองค์กำรมหำชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำร บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดย
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและดูแลสุขภำวะของตนเอง”   

         -    นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ได้ถามถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ ก าหนดไว้กี่ปี  
และใช้มาแล้วกี่ปี  

 

(ร่ำงเสนอ) วิสัยทศัน ์:   เป็นโรงพยำบำลมำตรฐำนสำกลระดับนำนำชำต ิ
                              “INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL” 
       
 

(ร่ำง) กรอบกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ ระยะที่ 1 แผน 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)  



 
 

 

  
ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา ประชาชน
เข้าถึงบริการที่สะดวก ตลอดจนการออกตรวจนอกพ้ืนที่ให้บริการเชิงรุกกับองค์กรต่าง ๆ  ในการดูแลสุขภาพ เช่น หน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ ทั้งในและต่างประเทศ            
หน่วยไตเทียม หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นต้น จนได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ หลังจากออกมาเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชน   
ท าให้สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดด เนื่องระบบบริหารงานทีอิ่สระ เอ้ือต่อการพัฒนา  โดยไม่ไดข้องบประมาณจากรัฐบาล  

          แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ที่ต้องด าเนินกิจการตามแนวนโยบายรัฐ  พบว่าจากนโยบายการเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองได้  ท าให้ผู้ป่วยย้ายบัตรทองเข้ามาจ านวนมาก โดยไม่ได้ถัวเฉลี่ยกับคนที่ไม่ป่วยอีกทั้งโรงพยาบาลต้องหาเลี้ยงตนเอง ท าให้โรงพยาบาลมีความเสี่ยง
ทางด้านการเงินในอนาคต หากไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือก้าวให้ทัน  จึงมีจ าเป็นต้องเพ่ิมรายได้เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและมั่นคงทางด้านการเงิน  

 ดังนั้น  การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้เป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าและก้าวสู่ระดับนานาชาติ เป็นแนวทางหนึ่งที่โรงพยาบาลสามารถธ ารงอยู่ ได้ และ
ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนในพื้นท่ี  จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นข้อความดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค ำอธิบำยพันธกิจ  :  โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) เป็นโรงพยำบำลในก ำกับของรัฐ  ที่ให้บริกำรสำธำรณะ ด้ำนกำรรักษำพยำบำล
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติได้แก่ กำรรักษำ  ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภำพ แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ ปลอดภัย  โดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็น
แหล่งฝึกฝนเรียนรู้แก่นักศึกษำ  ประชำชน องค์กรต่ำง ๆ ในกำรดูแลสุขภำพ 
 

พันธกิจ     1.   สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคแก่ประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
  2.  ให้กำรรักษำพยำบำลอย่ำงมีคุณภำพ  ครอบคลุมมิติสุขภำพแบบองค์รวม  
  3.  ฟ้ืนฟูสภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
  4.  เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถำบันต่ำง ๆ              



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำอธิบำยยุทธศำสตร์  :  ด้วยโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) มีภำรกิจที่จัดต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรก ำกับของรัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข และด ำเนินกำร
ตำมแนวนโยบำยรัฐตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ กระทรวงสำธำรณสุข 20 ปี จ ำนวน 5 ระยะ ได้แก่ 
 

ช่วงเวลำ จุดเน้นหนกั รำยละเอียด 
2560 - 2564 ปฏิรูประบบ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา อีกครั้ง การวางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบการแพทย์ปฐม

ภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ ลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาว การปรับระบบหลักประกนัสุขภาพ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของแตล่ะกองทุน เป็นต้น  

2565 - 2569 สร้ำงควำมเข้มแข็ง การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ก าลังคน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบควบคมุป้องกันโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และที่
ส าคัญคือการท าให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได ้ 

2570 - 2574 สู่ควำมยั่งยืน เป็นช่วงที่ระบบสุขภาพของไทยตอ้งมีความยั่งยืนทางด้านการเงินการคลัง ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านยาและ เวชภณัฑ ์
ต่างๆ พึ่งพาต่างประเทศให้น้อยทีสุ่ด  

2575 - 2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ระบบสุขภาพไทยจะต้องเป็นระบบสุขภาพท่ีทันสมยั มีประสิทธิภาพ คุณภาพ สังคมมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องสามารถแข่งขัน
หรือเทียบเคยีงกับนานาชาติได ้โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ใน 20 ปีข้างหน้า  

                    

                    โดยยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ  (Prevention & Promotion Excellence)  
2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  3.บริหารเป็นเลศิ (People Excellence)  4. บุคลากรเป็นเลิศ (Governance Excellence)   
                   ดังนั้น เพ่ือความสอดคล้องและไมเ่กิดความซ้ าซ้อนกับแผนรับรองการปฏิบัติงาน ของ ส านักงานกพร. จึงเห็นควรใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันกับของกระทรวงสาธารณสุข  

(ร่ำงเสนอ) ยุทธศำสตร์                

     
1. ส่งเสรมิสุขภำพเป็นเลศิ  (Prevention & Promotion Excellence)  
2. บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)   
3. บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence )  
4. บริหำรเป็นเลิศ (Governance Excellence )  

 

                 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

     
ภำพรวมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภำพรวมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2565) โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำนิยมองค์กร 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ (ด้ำนสำธำรณสุข) 20 ปี 
และยุทธศำสตร์โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว(องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

1.  สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคแก่ประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
  2.  ให้กำรรักษำพยำบำลอย่ำงมีคุณภำพ  ครอบคลุมมิติสุขภำพแบบองค์รวม  
  3.  ฟ้ืนฟูสภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
  4.  เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถำบันต่ำง ๆ              

 

วิสัยทัศน ์:   เป็นโรงพยำบำลมำตรฐำนสำกลระดับนำนำชำติ INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL 
 



 
 

 

ยุทธศำสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ  (Prevention & Promotion Excellence)  
2. บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)   
3. บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)  
4. บริหำรเป็นเลิศ (Governance Excellence)  

 

                 



 
 

 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็น
เลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 
 

1.1.1  สร้ำง
เสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค
ประชำชนใน
พื้นที่ตำมกลุ่ม
วัยและตำม
ปัญหำพื้นที่ 
 
 

1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกท่ีอายุ
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่า 60%) 
2. หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 60%) 
3.มารดาและทารกหลังคลอด ได้รบัการดูแลหลัง
คลอด ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์  (ไม่น้อยกว่า65%) 

   แผนงำนพัฒนำสุขภำพประชำชนในพื้นที่ตำม
กลุ่มวัย (บ้ำนแพ้วโมเดล)  
1. งำนกำรดูแลสุขภำพแม่และเด็ก 0-5 ปี (งำน
แม่) 
1.1   โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลัง

คลอด  อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

 
 
 

1,835,575 
 
 

 

1.ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 ลดลง
จากปีท่ีผ่านมา (<10%) 

1.2   โครงการมารดากลุ่มเสี่ยงห่วงใย ใส่ใจน้ าหนัก
ทารกในครรภ์ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

180,000 
 

 

1. เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 
85%) 
2. เด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย 
(ไม่น้อยกว่า 85%) 
3. เด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสยัล่าช้า
(ไม่น้อยกว่า20%) 

2. งำนกำรดูแลสุขภำพแม่และเด็ก 0-5 ปี  
2.1   โครงการตรวจประเมินพัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี

อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 
 

 
280,400 

 
 

 

1. เด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
(ไม่น้อยกว่า55%) 
2. เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม (น้อยกว่า5%) 
3. เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย (น้อยกว่า10%) 
4. เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR (ไม่น้อยกว่า
95%) 

2.2   โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี
อย่างมีคุณภาพ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

 
 
 

1,878,410 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็น
เลิศ  
(Prevention 
& 
Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รับกำรสร้ ำง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 
 

1.1.1  สร้ำง
เสริมสุขภำพ
และป้องกัน
โรคประชำชน
ในพื้นที่ตำม
กลุ่มวัยและ
ตำมปัญหำ
พื้นที่ 
 

5. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
(ไม่น้อยกว่า90%) 
6. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอยา่งเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน (ไม่น้อยกว่า30%) 

   

1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง 
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ต าบลโรงเข ้(100%) 

2.3   โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือพัฒนา
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการ สมวัย อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

23,600 
 

 

 

1.หนูน้อยใจกล้า ไม่กลัวท าฟัน (รอ้ยละ 80) 2.4  หนูน้อยใจกล้า ไม่กลัวท าฟัน 58,000  
1. เด็กนักเรียนไดร้ับการประเมินแก้ไขภาวะ
โภชนาการ (100%) 
2.เด็กนักเรียนมีภาวะเริม่อ้วนและอ้วน (ไม่เกิน
10%) 
3.เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสม
ส่วน (66%) 
4.โรงเรียน 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการหนูน้อย 
บ้านแพ้ววัยใส โตไปไม่อ้วน (100%)  

3. กลุ่มวัยเรียน 6-14 ปี 
3.1  โครงการหนูน้อยบ้านแพ้ววัยใส โตไปไม่อ้วน 

 
172,850 

 

1.เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสายตาและการได้
ยิน (100%) 
2.เด็ก ป.1 ท่ีมีปัญหาสายตาและการไดย้ิน
ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข (100%) 
3.เด็กนักเรียนช้ัน ป.1 ได้รับวัคซีน MMR  (ไม่
น้อยว่า 95%) 
4.เด็กนักเรียนช้ัน ป.1 ได้รับวัคซีน dT (ไม่น้อย
ว่า 95%) 
5.เด็กนักเรียนหญิงช้ัน ป.5 ได้รับวัคซีน HPV 
(ไม่น้อยว่า 95%) 

3.2  โครงการส่งเสริมสุขภาพและบริการเด็กวัย
เรียน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

1,581,700 
 

 



 
 

 

6.เด็กนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก (85%) 
7.เด็กนักเรียนช้ัน ป.1 ท่ีอนุญาตได้รับบริการ
แบบ complete treatment (50%) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI 
 

แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 
 

1.1.1  สร้าง
เสริมสุขภาพ
และป้องกัน
โรคประชาชน
ในพ้ืนที่ตาม
กลุ่มวัยและ
ตามปัญหา
พ้ืนที่ 

8.เด็กนักเรียนช้ัน ป.6 ท่ีอนุญาตได้รับบริการแบบ 
complete treatment (50%) 
9.เด็กนักเรียนช้ัน ป.2-ป.5 ท่ีอนุญาตไดร้ับบริการทัน
ตกรรมตามความจ าเป็น (100%) 
 

   

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการผา่นการอบรมเตรยีม
ความพร้อมในการเป็นจิตอาสา (100%) 
2.เยาวชนจิตอาสามีความรู้เรื่องการดูแลตนเองด้าน
สุขบัญญตัิ 10 ประการ (100%) 

3.3  โครงการจิตอาสาวัยใสร่วมใจสร้างสุขใน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี 2561 

72,700 
 

 

1.เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการ (LD, MR, ADHD, 
Autistic) เข้าถึงบริการ (60%) 
 

3.4  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อารมณ์และ
พฤติกรรมเด็กวัยเรียน อ าเภอบ้านแพ้ว  

      ปี 2561 

142,500  

1.การเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีเป็นมติรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน (30%) 
2.บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการอบรมและ
พัฒนาการให้ค าปรึกษาและบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน (100%) 
 

4. กลุ่มงำนวัยรุ่น 
4.1 โครงการส่งเสริมบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 
2561 

 
170,910 

 

  



 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI 
 

แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืนๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 
 

1.1.1  สร้าง
เสริมสุขภาพ
และป้องกัน
โรคประชาชน
ในพ้ืนที่ตาม
กลุ่มวัยและ
ตามปัญหา
พ้ืนที่ 

1.ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รบัการคัดกรอง
เบาหวาน และความดันโลหติสูง (90%)   
 
 
 

5.กลุ่มวัยท ำงำน 
5.1  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 
2561 

 
853,000 

 
550,900 

 

1.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก pre-diabetes  
(ไม่เกิน 2.40%) 
2.ประชากรกลุม่เสี่ยงเข้ารับการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม (ไม่น้อยกว่า 50%)    

5.2  โครงการลดความเสี่ยงลดโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

 

375,700 
 

 

 

1.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk)  (80%)    
2.ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคมุระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
(40%) 
3.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดัน
โลหิตไดด้ี (50%)            
4.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูงไดร้ับการคดั
กรอง CKD (60%) 
5.ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการตรวจภาวะแทรก ซ้อน
ทางตา (60%) 
6.ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการตรวจภาวะแทรก ซ้อน
ทางเท้า (70%) 

5.3  โครงการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

120,000  

1.มีคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนอ าเภอบ้านแพ้ว  
2.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (50%) 

5.4 โครงการอ าเภอบ้านแพ้วร่วมใจใช้รถ ใช้ถนน
ปลอดภัย มีวินัยจราจร 

  

  



 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI 
 

แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืนๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 
 

1.1.1  สร้าง
เสริมสุขภาพ
และป้องกัน
โรคประชาชน
ในพ้ืนที่ตาม
กลุ่มวัยและ
ตามปัญหา
พ้ืนที่ 

1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี มีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีคุณภาพ 
(80%) 
2. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี ได้รับ
การตรวจ เต้านมโดยบุคลากรสุขภาพอย่าง
น้อยคนละ 1 ครั้ง /ปี (80%) 
3. สตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-60 ปี ตรวจคัด
กรอง มะเร็งปากมดลูกสะสมปี 58-61 (80%) 
4. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1-2 
รวมกัน (70%) 
5. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 
1-2 รวมกัน (70%) 

6.กลุ่มวัยท ำงำน 15-59 ปี  
(งำนมะเร็งเต้ำนม มะเร็งปำกมดลูก) 
6.1  โครงการเร่งรัดคัดกรอง ตรวจมะเร็งเต้านม 

มะเร็งปากมดลูก อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,972,755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคองอย่าง
ถูกต้อง (70%) 

6.2  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็งระยะประคับประคอง อ าเภอ   
บ้านแพ้ว  ปี 2561 

32,800 
 

 

 

1.จ านวน อสม.ของแต่ละต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า (50%) 
2. อสม.ผ่านเกณฑ์ การประเมินจากการเข้า
ฐาน (70%) 
3. จ านวนสื่อทางความรู้ที่เข้าประกวดอย่าง
น้อย (3 เรื่อง) 

6.3  โครงการวันมะเร็งโลก อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 
2560 

50,000  

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 

 

1.1.1  สร้ำง
เสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค
ประชำชนใน
พื้นที่ตำมกลุ่ม
วัยและตำม
ปัญหำพื้นที่ 
 

1.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ (>60%) 
2.ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพงึประสงค์  
(>50%) 

7.กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
7.1  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ อ าเภอบ้าน
แพ้ว ปี 2561 

 
460,800 

 
 

 
 
 

 
1.ร้อยละของ Health Ageing เพิ่มขึ้นหรือคงที่จาก
ปี 2560 (100%) 

7.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุอ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

409,500 
 

 
 

1.ต าบลที่มรีะบบจดัการสุขภาพดแูลผูสู้งอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส และการดแูลระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ (50%) 
2.ผู้พิการเข้าถึงบริการสุขภาพ (50%) 

7.3 โครงการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติด
เตียงผู้พิการ  อ าเภอบ้านแพ้ว  ปี 2561 
 

568,100 
 
 

 
 

 

1.เกิดศูนย์ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ  (1 แห่ง) 
2.ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการฟื้นฟู(100%) 

7.4 โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุ 
อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

41,550 
 

60,000 

1.โรงเรียนผู้สูงอายตุ้นแบบ พื้นที่ต าบลเกษตร
พัฒนา 

7.5 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ 
อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

339,300 
 

 

1.เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานไดถู้กต้องเหมาะสม 
(100%) 

7.6 โครงการส่งเสริมและเพ่ิมความรู้เรื่องการ
ดูแลแผล เพื่อพัฒนาสู่ รพ.สต.อ าเภอบ้าน
แพ้ว ปี 2561 

35,800  

  



 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์    
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
รพ. อ่ืนๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 

 

1.1.1  สร้ำง
เสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค
ประชำชนใน
พื้นที่ตำมกลุ่ม
วัยและตำม
ปัญหำพื้นที่ 
 

1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกในกลุ่มนักเรียนลดลง 
เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในกลุ่มอายุ 6-
14 ปีไม่เกิน 374.34 ต่อแสนประชากร 
2.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกลดลงเม่ือเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ไม่เกิน114.95 ต่อแสน
ประชากร 
3.อัตราตายด้วยโรคไข้เลอืดออกไม่เกิน0.11 ต่อแสน
ประชากร 
4.ร้อยละ 70 ต าบลสามารถควบคุมโรคได้ภายใน 2 
รุ่น Secondary Generation 
5.ค่าดัชนีความชกุชุมของลูกน้ ายุงลายในพื้นที่ 6 ร. 
(CI=0), (HI ≤ 10) 
6.ร้อยละ 100 ผู้ป่วยทกุรายมีการสอบสวนควบคุม
โรคทันเวลามีประสทิธิภาพภายใน 2 ชั่วโมง 
7.จ านวนแกนน านักเรียนที่ผ่านการอบรมผู้พิชิต
ไข้เลอืดออกมีความรู้ผ่านเกณฑ์ (80%) 

8. งำนป้องกันและควบคุมโรค 
8.1  โครงการรณรงค์หยุดยั้งโรคไข้เลือดออก 

อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,555,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยการ   
Chest X-ray  (80%) 
2. ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก, ลบ 
ผู้ป่วย MDR-TB ได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยการ 
Chest X-ray  (80%) 
3.ผู้สูงอายุในพื้นที่ 5 ต าบล ได้รับการคัดกรองวัณโรค
ด้วยการ Chest X-ray  (80%) 
4.ผู้ติดเชื้อ HIV  ได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยการ
Chest X-ray   (80%) 
5.บุคลากรสาธารณสุขได้รับการคัดกรองโรควัณโรค 
ด้วยการ  Chest X-ray  (80%) 

8.2  โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค 
อ าเภอบ้านแพ้ว  ปี 2561 

 

312,970 
 
 

 



 
 

 

6.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุก
ประเภท (86%) 
7.ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจพบและรายงาน 
(80%) 

  



 
 

 

ยุทธศำสตร์    
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
รพ. อ่ืนๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 

 

1.1.1  สร้ำง
เสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค
ประชำชนใน
พื้นที่ตำมกลุ่ม
วัยและตำม
ปัญหำพื้นที่ 
 

1.ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า (80%) 
2.อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ า (85%) 
3.ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน มีผลตรวจ
ทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (60%) 
4.เด็กอายุ ต่ ากว่า 5 ปี ซ่ึงอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค 
ได้รับยารักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงตามแนว
ทางการรักษาวัณโรคในเด็กของประเทศไทย (60%) 
5.ผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการตายลดลง (5%) 
6.ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการ
ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (80%) 
7.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขได้รับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค 
(80%) 
8.อสม.ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค (80%) 

8.2  โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค 
อ าเภอบ้านแพ้ว  ปี 2561 

 

312,970 
 
 

 

  



 
 

 

 

  

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. รพ. 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่ม วัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 

 

1.1.1  สร้ำง
เสริมสุขภำพ
และป้องกัน
โรคประชำชน
ในพื้นที่ตำม
กลุ่มวัยและ
ตำมปัญหำ
พื้นที่ 
 

1.อ าเภอบ้านแพ้วผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตาม
คุณลักษณะอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (100%) 
2.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทุก
ระดับ ได้รับการอบรมฟื้นฟู/พัฒนา ศักยภาพตามที่
ก าหนด (100%) 

8.3 โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

 

148,000 
 
 
 

 

1.อ าเภอมีการมีการซ้อมแผนรับการระบาดของโรค
อุบัติใหม่-อุบัติซ้ า ปีละ 1 คร้ัง (100%) 
2 .อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก 0 -5 ปี 
ลดลงกว่าปี 2560  

8.4  โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ า อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

 

361,700 
 

 

1.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า (อายุต่ ากว่า 15 ปี)
ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร เด็ก 0-15 ปี (ไม่เกิน 5 
ต่อแสนประชา กร เด็ก 0-15 ปี) 
2.ปชช.ในพื้นที่เสี่ยงได้รับความรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
(CPR)และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในเขตพื้นอย่าง
ถูกวิธี (80%) 
3.ครูโรงเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีได้รับความรู้
เรื่องการป้องกัน เด็กจมน้ ารวมทั้งอบรมวิธีการช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (80%) 
4.มีป้ายเตือนและอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างน้อย 1 แห่ง  

8.5  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า อ าเภอ
บ้านแพ้ว ปี 2561 

75,900  

  
1.อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพิ่มขึ้น (30 คน) 

9. กลุ่มงำนต่ำงด้ำว 
9 . 1  โ ค ร งก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒน า ศั ก ย ภ า พ

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อ าเภอบ้าน
แพ้ว ปี 2561 

27,700 
 

 



 
 

 

 

  

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืนๆ 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.1 ประชำชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่ม วัย
ได้ รั บกำรสร้ ำ ง
เสริมสุขภำพและ
มีสุขภำพดี 

 

1.1.1  สร้ำง
เสริมสุขภำพ
และป้องกัน
โรคประชำชน
ในพื้นที่ตำม
กลุ่มวัยและ
ตำมปัญหำ
พื้นที่ 
 

1. หญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 
สัปดาห์ (40%) 
2. หญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ (40%) 
3. เด็กต่างด้าวที่เกิด 1 ตุลาคม 2558 ได้รับวัคซีน
ทุกประเภทตามเกณฑ์ (90%) 
4.ประชากรหญิงวัยเจริญพันธ์ต่างด้าวที่อยู่กินกับ
สามี เข้าถึงบริการคุมก าเนิดทุกประเภท (ร้อยละ 
35) 

9.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์
แม่และเด็ก 0-5 ปี ต่างด้าวอ าเภอบ้านแพ้ว 
ปี 2561 

52,500 
 

 

 

1.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า (85%) 
2.ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วย
แบบคัดกรองเบื้องต้น (Verbal Screen) (80%)  

9.3 โครงการป้องกันโรควัณโรคในแรงงานต่าง
ด้าว อ.บ้านแพ้ว  ปี 2561 

23,000  

1 .อาสาสมั ค รส าธารณสุ ข  ไ ด้ รั บการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 5 กลุ่มวัยและควบคุม
ป้องกันโรค (80%) 
2 .อาสาสมั ค รส าธารณสุ ข  ไ ด้ รั บการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขเช่ียวชาญ 10 สาขา (80%) 

10. กลุ่มงำน อสม. 
10 . 1  โ คร งการส่ ง เ ส ริ ม พัฒนาศั กยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 
2561 

 
267,000 

 

1. รพ.สต. ท้ัง 19 แห่ง ผ่านการประเมินเรือ่งขยะติด
เชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุข (100%) 

11. กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
11.1 จัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้ออ าเภอ

บ้านแพ้ว ปี 2561 

500,450 
 

 

1. เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และวิธีการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี (80%) 

11.2 โครงการ ส่งเสริมการป้องกันตนเองจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2561 

111,450 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
  

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 
รพ. อ่ืนๆ 

   1. รพ.สต. 6 แห่ง จ านวน 180 คน ได้รับความรู้
ด้านอาชีวอนามัย การป้องกันอันตรายจากการ
ท างาน และการยศาสตร์(Ergonomics)               
2. บุคลากร รพ.บ้านแพ้ว จ านวน 240 คน ได้รับ
ความรู้ด้านอาชีวอนามยั การป้องกันอันตรายจาก
การท างาน และการยศาสตร์ (Ergonomics)      

11 . 3  โ ค ร ง ก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพด้ า น       
การยศาสตร์ ปี 2561 

 
 

102,600 
 
 
 

 

 

1.น้ าบริโภคของโรงเรียนในอ าเภอบ้านแพ้วได้รับ
การตรวจคุณภาพน้ า (80%) 

11.4 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มเ พ่ือ
เยาวชน บ้านแพ้ว ปี 2561 

97,000 
 

 

1.พื้นที่ภายนอกอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วไดร้ับ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เอือ้ต่อการมีสุขภาพ
ดีของผู้สูงอายุ (100%) 

11.5 โครงการเมืองเป็นมิตรกับผู้ สู งอายุ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)   
ปี 2561 

750,000  

 
1.ข้อมูลรายงาน บสต.มีคุณภาพอย่างถูกต้อง 
(80%) 
2.บุคคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการอบรม
และพัฒนาการให้ค าปรึกษา,ระบบรายงาน,ระบบ
ติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (80%) 

12. กลุ่มงำนยำเสพติด 
12 .1  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขเพ่ือปฏิบัติงานยาเสพติด อ าเภอ
บ้านแพ้ว ปี 2561 

 
42,625 

 



 
 

 

 
 
 

ยุทธศำสตร์    
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 

 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็น
เลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.2 ขับเคลื่อน
บริกำรทุติยภู มิ     
สู่ชุมชนเพื่อให้
ป ร ะ ช ำ ช น
สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำง
ส ะ ด ว ก    ล ด
ควำมแออัดและ
กำรรอคอยใน
โรงพยำบำล 

1.2.1 พัฒนำ
ระบบบริกำร
ปฐมภูมิให้มี
ควำม
เข้มแข็ง 

1.รพ.สต.ได้รับการนิเทศติดตาม ก ากับ สนับสนุน
และประเมินผลการด าเนินงาน (100%) 
2.มี แผนงานส่ ง เสริ มสุขภาพและป้องกัน โรค
ครอบคลุมตามปัญหาของพื้นที ่(100%) 
3.มีการประชุมคณะกรรมการคปสอ./ก ากับติดตาม
ผลงาน/น าเสนอผลงานตามแผนที่วางไว้ (6ครั้ง/ปี) 
(100%) 

1. โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

1,439,100 
 

 

 
 
 

1.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว (มากกว่า 25%) 
 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) อ าเภอบ้านแพ้ว 
ปี 2561 

251,780 
 

 

 
 

 
1.ร้อยละ 100 ของระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ  
2.ประเมิน UCCARE ปัญหาสุขภาพของอ าเภอ
จ านวน 4 เรื่อง ผ่านเกณฑ์ในระดับ 3.0 (100%) 

3. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (District 
Health System : DHS) อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 
2561 

427,100 
 

 

 
 
 

1.รพ.สต.บ้านช่องสารได้รับการสนับสนุนพัฒนา
บริการกายภาพบ าบัด (1 แห่ง) 
2.รพ.สต.โคกงูเห่าและรพ.สต.เจ็ดริ้วได้รับการ
สนับสนุนพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยฯ (2 แห่ง) 
3.รพ.สต.ได้รับการพัฒนาระบบบริการทางด้านทันต 
กรรม (100%) 

4. โครงการขยายบริการทุติยภูมิสู่ปฐมภูมิ 
อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 

 

39,800 
 

 

1,240,000 

1.โรงพยาบาลสามารถน า Application มาใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (1 แห่ง)  
2.สามารถน าส่งข้อมูล 43 แฟ้มได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน (100%) 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนิน งาน
จัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรค อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 

182,000 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์    
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 

 

กลยุทธ ์ KPI แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืนๆ 
1.ส่งเสริม
สุขภำพเป็น
เลิศ  
(Prevention 
& Promotion 
Excellence) 
 

1.2 ขับเคลื่อน
บริกำรทุติยภู มิ     
สู่ชุมชนเพื่อให้
ป ร ะ ช ำ ช น
สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำง
ส ะ ด ว ก    ล ด
ควำมแออัดและ
กำรรอคอยใน
โรงพยำบำล 

1.2.1 พัฒนำ
ระบบบริกำร
ปฐมภูมิให้มี
ควำม
เข้มแข็ง 

1.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้รับการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ (100%) 

6. โครงการพัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อ าเภอ
บ้านแพ้ว   ปี 2561 

238,200 
 

 

1.3 มีระบบดูแล
ผู้สูงอำยุ ตำม
กลุ่มปัญหำที่เอื้อ
ต่อกำรให้บริกำร
ที่มีคุณภำพ 

1.3.1 สร้ำง
ระบบดูแล
ผู้ป่วยสูงอำยุ 
ที่เอื้อต่อกำร
ให้บริกำรที่มี
คุณภำพ 

1.จ านวนเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการ Trainning (100%) 
2.จ านวนผู้ป่วย/ญาติ(รายใหม่)ได้รับการสอนเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน (100%) 
3 . ร้ อ ยละ ผู้ ป่ ว ยที่  R e -ad m i t  จ า กกา ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่บ้านเนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
(100%) 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย  
    (Training Center) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) ปี 2561 

66,000  

  



 
 

 

 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI  
 

แผนงำน/โครงกำร แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

2.บริกำรเป็นเลิศ
(Service 
Excellence 
 

2.1 ประชำชนเข้ำถึง
บริกำรรักษำโรคที่มี
ควำมซับซ้อน โดย
แพทย์เฉพำะทำงที่
ค ร อ บ ค ลุ ม ส ำ ข ำ  
โดยไม่ต้องส่งต่อ 
 

2.1.1  เพ่ิม
ศักยภาพคลินิก
บริการ และ
แผน Service 
plan  

- ความส าเร็จในการจัดตั้ง PCC (Primary care 
cluster)  1 ทีม 

1. แผนงำน Service plan 
    1.1 โครงการคลินิกหมอครอบครัว 

 
 
 

 
 
 

- ความส าเร็จในการจัดตั้งเครือขา่ยงดบริโภคเค็ม 
 1 เครอืข่าย 
- ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ไดร้ับการคัดกรองโรค
ไตเรื้อรัง >90% 
- ร้อยละของผู้ป่วย DM ควบคุมน้ าตาล        
ไดดี้ ≥40% 
- ร้อยละของผู้ป่วย HT ควบคุมความดันโลหิต
ได้ดี ≥50% 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่า eGFR<4 
ml/min/1.73 m2/ปี 
- อัตราตายในโรงพยาบาลจาก STEMI <10% 
- อัตราผู้ป่วย Stoke เสียชีวิต<7% 

    1.2 พัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไม่ติด
เชื้อเรื้อรัง (จัดตั้งเครือข่ายงดบริโภคเค็ม และ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 5 อ 2 ส) 
         - โรคเบาหวาน  
         - โรคความดันโลหิตสูง 
         - โรคหัวใจ 
         - โรคไต 
         - โรคทางหลอดเลือดและสมอง 

100,000 
 
 
 
 
 

 
 

- อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อผู้ป่วย
ที่ส่งตรวจ ลดลง ร้อยละ 50% 

    1.3 การป้องกันควบคุมการดื้อยา และการ
ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล 

  

- จ านวนผู้บริจาคอวัยวะ 1:100 Hospital 
death 

    1.4 พัฒนาระบบบริการสาขารับบริจาค
อวัยวะ 

100,000 
 

 

- ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง >95 % 

    1.5  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง - setting Palliative Care 
คลินิก 

50,000 
 

 



 
 

 

- ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยที่ได้
มาตรฐาน≥18% 

    1.6 พัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์   
แผนไทย 

  

 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI  แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

2.บริกำรเป็นเลิศ
(Service 
Excellence 
 

2.1 ประชำชนเข้ำถึง
บริกำรรักษำโรคที่มี
ควำมซับซ้อน โดย
แพทย์เฉพำะทำงที่
ค ร อ บ ค ลุ ม ส ำ ข ำ  
โดยไม่ต้องส่งต่อ 

2.1.1  เพ่ิม
ศักยภาพคลินิก
บริการ และ
แผน Service 
plan  

- ร้อยละของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต >65 % 
- ลดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ<6.3 ต่อ
แสนประชากร 

    1.7 พัฒนามาตรฐานระบบการดูแลสาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 

  

- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผา่ตัดแบบ 
One day surgery  20% (กท) 

    1.8  เพ่ิมศักยภาพระบบ One day surgery  
 

 

- อัตราตายอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน18 
ต่อแสนประชากร 
- อัตราการบาดเจ็บทางสมองลดลง 
50% 
- อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยที่มีค่า Ps 
score ≤0.75 

    1.9  โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและ
บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภัย 

50,000 
 
 

 

- ความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง 
อาคาร สถานที่ตามแผนงานที่ก าหนด  

2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่ ให้
พร้อมใช้งานมีพ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอ 
     2.1  ปรับปรุงห้องพิเศษ 
     2.2  ปรับปรุงห้องน้ าผู้ป่วยสามัญ 

 
 

2,000,000 
500,000 

 



 
 

 

      
 

 

  



 
 

 

 

 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI   แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

2. บริกำรเป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 
 

2.1 ประชำชน
เ ข้ ำ ถึ ง บ ริ ก ำ ร
รั ก ษ ำ โ ร ค ที่ มี
ค ว ำ ม ซั บ ซ้ อ น 
โดยแพทย์เฉพำะ
ทำงที่ครอบคลุม
ส ำขำ   โ ดย ไ ม่
ต้องส่งต่อ 
 

2.1.1  เพ่ิมศักยภาพ
คลินิกบริการ และ
แผน Service plan 

- ควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้นและเปิด
ให้บริกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

3. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์อุบัติเหตุและ
โรคหัวใจ 10 ชั้น  

90,000,000 
 (Agenda) 

 
 

- ควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งศูนยร์ังสีวินิจฉัย
และเปิดให้บริกำรตำมแผนที่ก ำหนด   

4. โครงกำรพัฒนำศูนย์รังสีวินิจฉัย  
(75,000,000)  

15,000,000 
(Agenda) 

 

- ความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์สวนหัวใจ 
และเปิดให้บริการตามแผนที่ก าหนด   

5. โครงการพัฒนาศูนย์สวนหัวใจ   
(28,000,000) 

5,600,000 
 

 

- ควำมส ำเร็จในกำรขยำยสำขำกำร
ให้บริกำร 2 สำขำ   

6. โครงกำรกำรขยำยสำขำกำรให้บริกำร    30,000,000 
  (Agenda) 

 

- ควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงอำคำรรพ.
จักษุบ้ำนแพ้วตำมแผน ช่วงเวลำที่
ก ำหนด 

7.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลจักษุ
บ้ำนแพ้ว 

120,000,000 
   (Agenda) 

 

2.2  ผู้ป่วยได้รับ
กำรดูแลอย่ำงมี
คุ ณ ภ ำ พ  
ปลอดภัย  และมี
ควำม พึงพอใจ
ต่อบริกำร 
 

2.2.1  พัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐาน  HA        
อย่างต่อเนื่อง 

 
- โรงพยาบาลผา่นการรบัรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA ซ้ า ครัง้ที่ 3 
- ผลคะแนนประเมินมาตรฐานความเสี่ยง
อยู่ในระดับมากกว่า 3.5  
- ความส าเร็จในการท าระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวดัระดบัคุณภาพ
โรงพยาบาล 
- ความพึงพอใจผู้รบับรกิาร >80% 

แผนงำนพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน HA 
1. พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย ตาม
แนวนโยบายมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง     
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  
3. การประเมินและรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA  ซ้ า ครั้งที่ 3 
4. โครงการพัฒนาเปรียบเทียบวัดระดับ

 
50,000 

 
3,000 

 
 

200,000 
 

10,000 

 



 
 

 

- ความส าเร็จในการจดัมหกรรมคุณภาพ คุณภาพโรงพยาบาล  
6. โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
7. โครงการมหกรรมคุณภาพ 

 
30,000 
100,000 

 
 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI  แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

3. บุคลำกรเป็นเลิศ 
(People 
Excellence) 
 

3 . 1  บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี
คุ ณ ภ ำ พ เ พี ย ง พ อ
เหมำะสมกับภำระงำน 

3.1.1 วางแผน
อัตราก าลัง และ
สนับสนุนทุนการศึกษา
ในสาขาขาดแคลน 

- ความส าเร็จในการสนับสนุนทุนการศึกษาใน
สาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง 20 ทุน 
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลัง
เพียงพอและเหมาะสมกับภารงาน >70% 

1.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขา
ขาดแคลนแก่นักเรียนในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง (20 ทุน) 
2.โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 
4 (10 ทุน) 

 
1,150,000 

 
500,000 

 

3.2 บุคลำกรมีควำมรู้ 
ทั ก ษ ะ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติ งำนอย่ำงมือ
อำชีพและก้ำวทันกำร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สอดคล้องทิศทำงกำร
พัฒนำองค์กร 

3.2.1  พัฒนาบุคลากร
ตามแผน  IDP และ
สร้าง Talent หรือ
ผู้เชี่ยวชาญช่วย
ขับเคลื่อนองค์กร 

- ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน 
IDP > 80% 
- ความส าเร็จในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา
ใช้ในการบริหารบุคคล 
- ร้อยละบุคลากรระดับหัวหน้างานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามแผน >80% 
- ร้อยละบุคลากรกลุ่มTalent (sub head) 
ได้รับการพัฒนาตามแผน >80% 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร Training center 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการการบริหารบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มTalentและ
หัวหน้างาน 
  3.1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงหรือต้นแบบกลุ่มหัวหน้างาน 
  3.2 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงหรือต้นแบบกลุ่ม Talent 

หรือเตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน 

4,000,000 
 

500,000 
 

500,000 

 

3.2.2  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความ
ช านาญเฉพาะทาง

- ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความช านาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญ 
ตามสาขาที่ก าหนดสอดคล้องทิศทางพัฒนา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความช านาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญสาขา 
 -  แพทย์/ทันตแพทย์เฉพาะทาง,ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
- 

 



 
 

 

สอดคล้องกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
และการเปลี่ยนแปลง 

องค์กร 
-  แพทย์/ทันตแพทย์เฉพาะทาง,ผูเ้ชี่ยวชาญ (5 ทุน) 
-  พยาบาลเฉพาะทาง (12 ทุน) 
-  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (20 ทุน) 
-  หลักสูตรระยะสั้น, ปานกลางหรือปริญญาโทตาม
ภารกิจองค์กร ทั้งสาขาวิชาชีพและสนับสนุนบริการ
จ านวน 5-10 ทุน 

 -  พยาบาลเฉพาะทาง  
 -  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  
 -  หลักสูตรระยะสั้น, ปานกลางหรือปริญญาโทตาม
ภารกิจองค์กร ทั้งสาขาวิชาชีพและสนับสนุนบริการ 

1,200,000 
700,000 

1,500,000 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

 

กลยุทธ ์ KPI  

 

แผนงำน/โครงกำร แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

3.บุคลำกรเป็นเลิศ 
(People 
Excellence) 
 

3.2 บุคลำกรมีควำมรู้ 
ทั ก ษ ะ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมือ
อำชีพและก้ำวทันกำร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สอดคล้องทิศทำงกำร
พัฒนำองค์กร 

3.2.2  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความ
ช านาญเฉพาะทาง
สอดคล้องกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
และการเปลี่ยนแปลง 

-  ร้อยละของคณะกรรมการบริหารและ
ทีมบริหารโรงพยาบาลได้รับการพัฒนา
ตามแผน  >80% 
 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพทีมน าด้านบริหาร
โรงพยาบาล 
     -  คณะกรรมการโรงพยาบาล 
     -  ผู้บริหารโรงพยาบาล 

2,500,000  

- จ านวนนวัตกรรม R2R หรือผลงาน
พัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนนุการสร้างนวัตกรรม 
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

300,000  

3.3 บุคลำกรมี
ควำมสุข มีแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำน และมี
ควำมรักควำมผูกพัน 
ทุ่มเทให้กับองค์กร 

3.3.1 สร้างแรงจูงใจ
และความรักความ
ผูกพันต่อองค์กร 
 

- ผลการประเมินดัชนีความรักความ
ผูกพันองค์กร>70% 
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากร >85 % 
- ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ>80% 
- บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริม
สุขภาพ >80% 
- ความส าเร็จในการจัดท าโครงการติด

1. โครงการ Happy Banphaeo hospital 
2. สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร 
3. โครงการติดดาวและการยกย่องเชิดชูคนดี 
4. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร  
5. โครงการเกษียณอายุเจ้าหน้าที่ (5 คน) 
  

- 
100,000 
100,000 

- 
 

400,000 

 



 
 

 

ดาวและยกย่องเชิดชูคนด ี 20 คน 
-  จ านวนช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กรด้วยระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ิม1-2 ช่องทาง 
- ความส าเร็จในการจัดโครงการเกษียณอาย ุ

3.4  พัฒนาเครือข่าย 
อสม.และแกนน าใน
การดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นท่ีให้
เข้าถึงบริการฉุกเฉินที่
รวดเร็ว 

3.4.1 พัฒนาระบบ 
Tele Health  อสม. 
และเครือข่ายสุขภาพใน
การดูแลสุขภาพตนเอง, 
ชุมชน  
 

- ความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
เครือข่าย อสม.และแกนน า ดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นท่ีโดยน าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ Tele Health  
Conf. 

1.พัฒนาระบบเครือข่าย อสม.และแกนน า ดูแล
สุขภาพประชาชนในพ้ืนที่โดยน าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ Tele Health  
Conf. 

400,000  

 
 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์ KPI  แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ 

4.บริหำรจัดกำรเป็น
เลิศ (Governance 
Excellence) 

4.1  เป็น
โรงพยำบำลที่มี
ศักยภำพด้ำนบริกำร
และบริหำรจัดกำร
ในระดับแนวหน้ำ
และมี 
มีควำมม่ันคง
ทำงด้ำนกำรเงิน  
 

4.1.1 น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้บริหาร
จัดการ 
 

- ความส าเร็จในการพัฒนาระบบการดู
ผลตรวจสุขภาพ ในระบบออนไลน์ 
- ความส าเร็จในการพัฒนาระบบการท า
นัดด้วยตนเอง (Self appointment) 

1. น าอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน  
   - การดูผลตรวจสุขภาพ ในระบบออนไลน์ 
   - พัฒนาระบบการท านัดด้วยตนเอง 
     (Self appointment) 

 
500,000 

 

4.1.2 สร้าง Branding 
และลูกค้าสัมพันธ์ 
 

-  อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
>80% 
-  จ านวนข้อร้องเรียนจากการให้บริการ
ที่สามารถยุติได้ > 98% 

2. โครงการลูกค้าสัมพันธ์ และสร้าง 
Branding 

500,000  



 
 

 

4.1.3 การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กร 

- ความส าเร็จในการแชร์การใช้
ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

3. พัฒนาระบบการบริหารพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ โดยแชร์การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในบางกิจกรรม 

-  

4.1.4 การประหยัด
พลังงาน  

- จ านวนนวั ตกรรมด้ านประหยั ด
พลังงานและน าสู่การปฏิบัติ 
มากกว่า  2 เรื่อง 

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมประหยัดพลังงาน 

100,000 
 

 

4.2 เป็นโรงพยำบำล
คุณธรรม ใสสะอำด 
ร่วมต้ำนทุจริตที่มี
ระดับคะแนน
ประเมินผ่ำนเกณฑ์ 
ITA 

4.2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรมและปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร 
 

- ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ITA      
โดยหน่วยงานภายนอก >80% 
- จ านวนนวัตกรรมหรือเรื่องเล่า
ประทับใจในการท าความดีและ
แบบอย่างที่ดี ที่ได้น าเผยแพร่  >5 เรื่อง 

1. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมการท าความดี  
3. ประเมินตามเกณฑ์ ITA จากหน่วยงาน
ภายนอก 

50,000  

 
   
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์    

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

 

กลยุทธ ์ KPI  แผนงำน/โครงกำร 
แหล่งงบประมำณ 

รพ. อ่ืน ๆ. 

4.บริหำรจัดกำร
เป็นเลิศ 
(Governance 
Excellence) 

4.3 สถำนที่ 
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบสำธำรณูปโภค
ได้มำตรฐำน เพียงพอ 
ปลอดภัย และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3.1 ปรับปรุง
สถานที่ สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ือ
ต่อการเยียวยา และ
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย   

- ความส าเร็จในการปรับปรุง 
    1. ระบบประปา 
    2. ระบบไฟฟ้า 
    3. การบริหารจัดการขยะ 
    4. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
    5. การบริหารเครื่องมือแพทย์ 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปา        
ของโรงพยาบาล 
2. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
3. โครงการบริหารจัดการขยะภายใน
โรงพยาบาล 
4. โครงการความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

1,000,000 
 

1,500,000 
1,200,000 

 
100,000 

 
 



 
 

 

     6. การสร้างเขื่อนริมน้ า 
    7. ปรับปรุงชั้น 8 อาคารจอดรถเป็นที่
เก็บเอกสาร 

5  โครงการจัดท าการบริหารเครื่องมือ
แพทย์ 
6. โครงการสร้างเขื่อนริมน้ า 
7. โครงการปรับปรุงชั้น 8 อาคารจอดรถ
เป็นที่เก็บเอกสาร 

100,000 
 

7,000,000 
1,000,000 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปกำรงบประมำณ ตำมแผนงำนโครงกำรประเภทเชิงยุทธ์  AGENDA 



 
 

 

โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)   
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

เชิงยุทธ์ Agenda 

แหล่งงบประมำณ รวมงบประมำณ 

 (บำท) งบรพ อื่น ๆ 

1.ส่งเสริมสุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention & Promotion 
Excellence) 

- - - - 

2. บริกำรเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

4 255,000,000  255,000,000 

3.บุคลำกรเป็นเลิศ  
(People Excellence)  - - - - 

4.บริหำรจัดกำรเป็นเลิศ 
(Governance Excellence) - - - - 

รวมทั้งสิ้น 4 255,000,000  255,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

สรุปงบประมำณตำมแผนงำนโครงกำรประเภท  Function  
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)  

 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 

Function 

แหล่งงบประมำณ รวมงบประมำณ 

 (บำท) งบรพ อื่น ๆ 

1.ส่งเสริมสุขภำพเป็นเลิศ  
(Prevention & Promotion 
Excellence) 

 

47 19,347,020 1,300,000 20,647,020 

2. บริกำรเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 17 9,793,000 - 9,793,000 

3.บุคลำกรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

 
14 13,850,000 - 13,850,000 

4.บริหำรจัดกำรเป็นเลิศ 
(Governance Excellence) 12 5,050,000 - 5,050,000 

รวมทั้งสิ้น 89 55,851,020 1,300,000 57,151,570 

 
 
 

 


