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รายละเอียดข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุร ี

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  โดยคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้ก าหนดกรอบ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะ  ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

นโยบายของสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติราชการ  ในรูปแบบของ  OKRs  ตามนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ดังนี้ 

 
Objective Key Results 

SOAR & LOI 
 
 

จัดท าแผน  SOAR & LOI  ของแต่ละ  รพ.สต.  และ  สสอ.  ให้แล้วเสร็จ  โดย
ให้มีเป้าหมายส าคัญ  คือ 
-  เพ่ิมรายได้ 
-  ลดรายจ่าย 
-  สร้างนวัตกรรม 

งบลงทุน (สป)  และงบ
ค่าเสื่อม (สปสช) 

จัดการงบลงทุน  (สป)  และงบค่ าเสื่อม  (สปสช)  รวมถึงงบการจัดซื้อจัดหา  
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากว่าร้อยละ  90 

คัดกรองสุขภาพที่ท าครั้ง
เดียวต่อปี ให้ได้ผลงาน
มากกว่าร้อยละ  90 

ให้จัดการคัดกรองสุขภาพที่ท าครั้งเดียวต่อปี  ให้ได้มากกว่า  90%  ได้แก่ 
-  คัดกรองโดยฉายรังสีทรวงอก  (CXR)  ในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค  (TB high risk) 
-  คัดกรองสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCD)  ในกลุ่มประชากรอายุ  35 
ปีขึ้นไป 
-  คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ  (CVD risk)  ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 
-  คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ  10  ด้าน 
-  คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  (Depression) 
-  คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเจ้าในในสตรีอายุ  30-60  ปี  (Pap 
smear, breast) 
-  คัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ในประชากรกลุ่มเสี่ยง  (Fit test) 

ประหยัดทรัพยากร ลดการใช้ไฟฟ้า, น้ าประปา, กระดาษ, หมึกพิมพ์, น้ ามันเชื้อเพลิง  และลด
เวลารอคอยของผู้ รับบริการลงมากว่าหรือเท่ากับร้อยละ  10  จาก
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการต่างๆ  โดนจ าแนกตามยุทธศาสตร์

ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  4  ด้าน  ประกอบด้วย  1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  (Prevention  
&  Promotion  Excellence), 2. ระบบบริการ  (Service Excellence), 3. การพัฒนาคน  (People Excellence)  
และ  4. ระบบบริหารจัดการ  (Governance  Excellence)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  (Prevention  &  Promotion  Excellence) 
- จัดตั้งและพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (SAT)  และทีมสอบสวนโรค  (JIT)  ตามกรอบแนวทางการเฝ้า

ระวังและสอบสวนโรค  พร้อมทั้งเตรียมเข้าสู่การประเมินมาตรฐานของกรมควบคุมโรค  ในปี  2563 
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- จัดตั้งคลินิกไร้พุง  (Diet & Physical Activity Clinic, DPAC)  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
2. ระบบบริการ  (Service Excellence) 

- พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ.สต.)  ทุกแห่ง  ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว  ระดับ  
5  ดาว  5  ดี  (ร้อยละ  100  ผลงานสะสม)  ภายในงบประมาณ  2563 

- จัดท าโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  ร่วมกับศูนย์อนามัยที่  5  จังหวัดราชบุรี 
- ผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  พัฒนาระบบ  Smart  PCU  และระบบ  Queue 

Online  พร้อมเตรียมวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานสารบัญในระดับอ าเภอผ่านระบบ  My office 
3. การพัฒนาคน  (People Excellence) 

- จัดท าแผนพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร  ระยะ  4  ปี  (2561 - 2564)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
บุคลากรทุกประเภท  พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร  ในระบบ  HROPS  ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  และข้อมูล  7  แบบฟอร์ม  ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4. ระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล  (Governance  Excellence) 
- จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการระหว่างสาธารณสุขอ าเภอและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ปีละ  2  ครั้ง  

โดยมีระบบติดตามตัวชี้วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  ด้วยการตรวจราชการ  (นิเทศ)  และตรวจสอบและควบคุม
ภายใน  ด้วยคณะกรรมการระดับอ าเภอ  ปีละ  2  ครั้ง 

- มีการทบทวนวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์และทิศทางขององค์กร  ปีละ  1  ครั้ง  และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปี  ให้สอดคล้องกับ  OKRs  (Objective & Key result)  ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  โดยมีการ
ประเมินผลลัพธ์และปรับแผนทุกไตรมาส 

- ปรับปรุงระบบการบริหารงานโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  และปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อมทั้งพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตามเกณฑ์  ITA  (Integrity and 
Transparency Assessment)  เข้าสู่ปีที่  3 

- พัฒนาระบบและมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการจัดท าโครงการของหน่วยบริการ  ให้มี
ความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

                                                                               
              (นายประวิทย์   เอมอาจ)                                                            (นายประดิษฐ์   สาลียงพวย) 

          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                        สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 

 

 
 

  
 


