
ทิศทางองค์กร โรงพยาบาลโนนศิลา ปีงบประมาณ 2563 – 2567 

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นโรงพยาบาลชุมชน มุ่งเน้นบริการดีมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  ผู้ให้บริการมีความสุข 
ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง” 

นิยาม 
บริการดี คือ การให้ความช่วยเหลอื หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ เกิดความประทบัใจ และชื่นชมองค์กร 
มีคุณภาพ คือ ให้บริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีเป็นที่ยอมรับ มีการตรวจสอบ และประเมินอย่างต่อเนื่อง 
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม คือ  มีการจัดระบบบริการโดยการมีส่วนรว่มของประชาชนในชุมชน และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน รวมทัง้การ
สนับสนุนระบบบริการจากองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ในการจัดระบบบริการสุขภาพ 
ผู้ให้บริการมีความสุข คือ บุคลากรโรงพยาบาลโนนศลิา มีความเตม็ใจในการให้บริการ เกิดความพึงพอใจในงานท่ีท า 
ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง คือ ประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี จดัระบบบรกิารสุขภาพไดด้้วยตนเอง 

พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ไม่เหลื่อมล ้า  และสร้างความเขา้ใจในระบบบริการสุขภาพ ผู้ให้บริการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทีมคีุณภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมสี่วนร่วมของภาคเีครือข่ายสุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง  

ในการจัดระบบสุขภาพชุมชน 
4. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ  แกป่ระชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหนว่ยงานในองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ มีธรรมาภิบาล และน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ 

เป้าหมายหลัก (Ultimate goal) 1. ประชาชนสุขภาพด ี
2. เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน 
4. องค์กรเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 1. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ครอบคลมุทุกสิทธิ และผู้ให้บรกิารมีความสุข 
2. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ 
3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ให้มคีวามเข้มแข็งในชุมชน 
4. สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 
5. พัฒนาระบบบริหารจดัการให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ มีธรรมาภิบาล และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 



ทิศทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโนนศิลา ปีงบประมาณ 2563 – 2567 
วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นโรงพยาบาลชุมชน มุ่งเนน้บริการดีมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  ผู้ให้บริการมีความสุข ประชาชนสขุภาพดีด้วยตนเอง” 

พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 

เป้าหมายหลัก  
(Goal) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

M1. พัฒนาระบบการ
ให้บริการสุขภาพแก่
ประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย ไม่เหลื่อมล ้า  
และสร้างความเข้าใจใน
ระบบบริการสุขภาพ ผู้
ให้บริการมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

SI1. พัฒนาระบบการ
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
ที่มีคุณภาพ ปลอดภยั 
ครอบคลมุทุกสิทธิ และผู้
ให้บริการมีความสุข 
 

G1. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน 

K1. โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA  

S1.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

G2. ระบบการรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสภาพมปีระสิทธิภาพ 

K2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุมได้  
K3. ร้อยละของโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้  
K4. อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณ
โรคปอดรายใหม ่

S2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน
ความดันสูงอย่างมีประสิทธิภาพ 
S3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวณัโรคตามแนว
ทางการด าเนินงาน  

  G3. ระบบบริการทันตกรรมและ
ทันตสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ 

K5. ความส าเร็จการด าเนินงานสุขภาพ
ช่องปากของประชาชน จังหวัดขอนแก่น 

S4. พัฒนาระบบงานทันตกรรมในสถานบริการให้มี
คุณภาพ 
S5. พัฒนางานทันตสาธารณสุขในชุมชน 

  G4. ระบบบริการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกมี
ประสิทธิภาพ 

K6. ร้อยละของผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

S6. พัฒนาระบบงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกให้มีคุณภาพ 

  G5. ประชาชนมีความพึงพอใจ
จากการรับบริการ 

K7. ร้อยละความพึงพอใจจากการรับ
บริการของประชาชน 

S7. พัฒนาพฤติกรรมบริการของ 
บุคลากรทีร่วดเร็วและเป็นมติร 

  G6. บุคลากรดีมีความสุข K8. ร้อยละของบุคลากรมีคา่ดัชนมีวลกาย
ปกติตามเกณฑ ์
K9. ร้อยละดัชนีวัดความสุขของบุคลากร
ในองค์กร  

S8. สรรหาบคุลากรต้นแบบด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
S9. จัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของ
บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ 



พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 

เป้าหมายหลัก  
(Goal) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

K10. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 
K11. ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากรใน
องค์กร 

S10. เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
S11. เสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการดา้น
การเงินให้แก่บุคลากร  
S12. จัดสิ่งแวดล้อมและสถานท่ีท างานให้น่าอยู่น่า
ท างาน 

  G7. บุคลากรมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

K12. ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

S13. พัฒนาสมรรถนะและความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

  G8. โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี
และเอื้อต่อสุขภาพ 

K13. ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลใน
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้าม
เกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

S14. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตา
มาตรฐานโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospital 

M2. พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินทีมีคุณภาพ 

S2. พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินและระบบ
การส่งต่อแบบไรร้อยต่อ 
 

G9. ประชาชนไดร้ับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน
ทั่วถึง และทันการณ ์

K14. ระดับความส าเร็จของการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
K15. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ 
K16. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

S15. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน (SMART ER) 
S16. พัฒนาระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
S17. พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปว่ยกลุ่มเสี่ยงสูงโรค
หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 
S18. พัฒนาระบบการบริการเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลอืดสมองให้ท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 



พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 

เป้าหมายหลัก  
(Goal) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

M3. ส่งเสรมิ สนับสนุน 
และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มี
ความเข้มแข็ง  
ในการจัดระบบสุขภาพ
ชุมชน 

SI3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 
ให้มีความเข้มแข็งในชุมชน 
 

G10. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดระบบบริการสุขภาพ 

K17. ระดับความส าเร็จของอ าเภอมี
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 

S19. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เช่ือมโยง 
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ 
S20. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออย่างมีส่วน
ร่วม ภายใต้ธรรมนูญประชาชน 
S21. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

G11. ระบบส่งเสรมิสุขภาพ 
ป้องกัน ควบคุมโรคและปัญหา
สุขภาพมีประสิทธิภาพ 

K18. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ตามเกณฑ ์
K19. อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงไม่เกินเกณฑ ์
K20. อัตราป่วยโรคความดันโลหติสูงราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่งไม่เกินเกณฑ ์
K21. อัตราการเสียชีวิตจากรคมะเร็งตับไม่
เกินเกณฑ ์
K22. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
ทางถนนไม่เกินเกณฑ ์

S22. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคมุ การเกิด 
โรคไขเ้ลือดออก 
S23. พัฒนาระบบการคัดกรองโรคให้มี 
ประสิทธิภาพ 
S24. พัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการป้องกัน
ควบคุมโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน ้าดีให้มีประสิทธิภาพ 
S25. สร้างระบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุโดย
ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

  G12. ระบบการคุม้ครองผู้บริโภค
มีประสิทธิภาพ 

K23. ระดับความส าเร็จการด าเนนิงาน
อาหารปลอดภัย 

S26. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
สาธารณสุขในชุมชน ให้สามารถด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ
เป็นรูปธรรม 

M4. สร้างเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ  แก่ประชาชน

SI4. สร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุก

G13. ประชาชนพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพได ้

K24. ร้อยละหมูบ่้าน/ชุมชน มีการจัดการ
ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง 

S27. ส่งเสริมศักยภาพหมูบ่้าน/ชมุชน  
ให้มีการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง 



พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 

เป้าหมายหลัก  
(Goal) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

ทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

กลุ่มวัยให้มีทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
 

K25. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

S28. พัฒนาระบบการส่งเสรมิสุขภาพ 
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) ของ
ต าบลใหไ้ด้ตามเกณฑ ์
S29. จัดตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงในชุมชน หรือคณะกรรมการ
กองทุนต าบล 
 

M5. ส่งเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาหน่วยงานใน
องค์กร เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีธรรมาภิบาล และ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

SI5.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีธรรมาภิบาล และน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

G14. การบริหารการเงินการคลังมี
ประสิทธิภาพ 

K26. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน 

S30. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

G15. การบริหารจัดการม ี
ธรรมาภิบาล 

K27. โรงพยาบาลผ่านการประเมนิ
โรงพยาบาลคุณธรรม 
K28. จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องความ
โปร่งใส 

S31. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
S32. ส่งเสริมบุคลากรในด้านคณุธรรมจริยธรรม 

  G16. การบริหารยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ 

K29. ระดับความส าเร็จของการพฒันา
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์สุขภาพ
โรงพยาบาล 

S33. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ์
สุขภาพโรงพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพ 

  G17. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ 

K30. โรงพยาบาลมีคณุภาพข้อมูลเวช
ระเบียน การวินิจฉัยโรคและการให้รหัส 
ICD มีความถูกต้องครบถ้วน 
K32. จ านวนการ Down time ของระบบ 
IT 
K33. จ านวนอุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้
ของวัสดุ อุปกรณ์ IT 

S34. พัฒนาระบบการตรวจสอบ 
ข้อมูลสารสนเทศให้มีคณุภาพ 
S35. พัฒนาระบบ Hardware และ 
Software ให้มีประสิทธิภาพ 
S36. พัฒนาระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของ
วัสดุ อุปกรณ์ IT ให้มีคุณภาพ 



พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 

เป้าหมายหลัก  
(Goal) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator) 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

  G18. มีงานวิจัยและนวตักรรมใน
การดูแลผู้ป่วย 

K34. ร้อยละของหน่วยงานในรงพยาบาล
มีผลงานวิจยั นวัตกรรม หรือผลงานเด่น 
K35. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ
ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

37. เสริมสร้างความรู้และทักษะในการสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรมหรือผลงานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ 
S38. สนับสนุนการผลติผลงานวิชาการในทุก
หน่วยงาน 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลโนนศิลา 
วัน/เดือน/ป ี:  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  หัวข้อ : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
๑. ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

 Linkภายนอก: http://www.nonsilahospital.go.th/463.html 
 หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

คมสันต์ เอี่ยมไธสง กิตติยา  ทองสุข 

(นายคมสันต์  เอี่ยมไธสง) (นางสาวกติตยิา  ทองสุข) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลโนนศลิา 

วันท่ี ๒๓ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 25๖๕ วันท่ี ๒๓ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 25๖๕ 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
จิรัฐิติกาล โพธเิล 

(นางสาวจริัฐิตกิาล  โพธิเล) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัตกิาร 

วันท่ี ๒๓ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 25๖๕ 

 


