
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ
Songkhla Provincial Public Health Office



แผนยุทธศำสตร์ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 
จังหวัดสงขลำ ปี 2560 - 2563



องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ 

พลังสังคมมีส่วนร่วม 

เพื่อคนสงขลำสุขภำพดี 

เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมสุข

วิสัยทัศน์



องค์กรช้ันน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมีส่วนร่วม 
เพ่ือคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข

ยุทธศาสตร์ที ่1 PP Excellence

พฒันาคุณภาพชีวติทุกกลุ่มวัวยั

อนามัยแม่และเด็ก
ทันตสาธารณสุข

พฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ

ป้องกนั  ควบคุมวัโรคและ
ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมวั

โรคไข้เลือดออก ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ควบคุมการบริโภคบุหร่ี องค์กรปลอดโฟม

ยุทธศาสตร์ที ่2 Service Excellence

ระบบการแพทย์ปฐมวัภูมวัิ ระบบบริการสุขภาพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ โครงการพระราชด าริ อตุสาหกรรมวัทางการแพทย์

RDU ควบคุมวัณโรค ระบบการแพทย์แผนไทย 
และเมืองสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที ่3 People Excellence ระบบบริหารก าลงัคนด้านสุขภาพ

บริหารก าลังคนด้านสุขภาพ พัฒนาบุคลากรและองค์กรความสุข

ยุทธศาสตร์ที ่4 Governance Excellence
ระบบธรรมวัาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ระบบข้อมูวัลสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ
บริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลงัสุขภาพ

ระบบความโปร่งใส 
และบริหารความเสี่ยง 

พัฒนาคุณภาพองค์กร

ส่งเสริม 8

บริการ 6

ก าลังคน 2

สนับสนุน 4

PCC

รวม 20

NCD



 บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเีครอืข่ายในการส่งเสริมศักยภาพดูแล
สุขภาพตนเองและชุมชน

 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างองค์รวม และเชื่อมโยง
บรกิาร

 กระจายและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏบิัตงิาน รวมถงึ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่มคีุณภาพ

 เป็นองค์กรที่บรหิารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  มีระบบธรรมาภิบาล  มีคุณภาพ  

เป้าหมายยุทธศาสตร์



ประเด็นPA 

จังหวัด

ตัวชี้วัด PA ปี 2562 มติประชุม 12 ต.ค. 61
9 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด

1. MCH 1) อัตรำมำรดำเสียชีวิตจำกกำรคลอดต่อแสนกำรเกิดมีชีพ
2) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย

2.ทันตสุขภำพ 1) ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ ทั้งนี้ ....
ควำมครอบคลุมกำรตรวจสุขภำพช่องปำกเด็ก 12 ปี 95%

3. ระบบบริกำรปฐมภูมิ     

พชอ. 

รพ.สต.ติดดำว

1) ร้อยละของอ ำเภอที่มีคณะกรรมกำรพชอ.ที่มีคุณภำพ
2) ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพรพ.สต.(รพ.สต.

ติดดำว)

4.โรคไข้เลือดออก 1) ร้อยละของหมู่บ้ำน/ชุมชนสำมำรถควบคุมไข้เลือดออกได้ 
2) อัตรำป่วยไข้เลือดออกลดลงจำกค่ำมัธยฐำน 5 ปี 

5. NCD 1) ร้อยละอัตรำตำยด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
2) ร้อยละอัตรำตำยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

6. No Foam - ระดับควำมส ำเร็จองค์กรปลอดโฟมของ คปสอ. ที่ ระดับ 4
เป้ำหมำย ปี 2561 /เป้ำหมำย ปี 2562

7. วัณโรค 1) อัตรำ Success rate ผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ 
2) อัตรำกำรค้นหำวัณโรคในประชำกรกลุ่มเส่ียง

8. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 1) ร้อยละคุณภำพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ 5 ด้ำน

9. บุหรี่ 1) ร้อยละของผู้เสพเข้ำสู่ระบบบ ำบัดเลิกบุหรี่ (รพ./รพ.สต.) 
2) ร้อยละของผู้เสพที่เข้ำสู่ระบบบ ำบัดเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน

(รพ./ขยำยที่รพ.สต.)

KPI รพ.สต.ติดดำว : องค์กรอ ำเภอ/พชอ. : สสอ. /Intermedaite Care :  ผอ.รพ.



ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence

ระบบธรรมำภบิำลและ
องค์กรคุณภำพ

ระบบข้อมูล
สำรสนเทศ
ด้ำนสุขภำพ

บริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงิน

กำรคลังสุขภำพ

ระบบควำมโปรง่ใส 
และบริหำรควำมเส่ียง 

พัฒนำคุณภำพ
องค์กร

สนับสนุน 4

เป็นองค์กรที่บรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  มรีะบบธรรมาภิบาล  มคีุณภาพ



รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 
ผ่าน 29/37 = 78.38%

ยุทธศาสตร์ 4
ผ่าน 4/7 = 57.14%



ล ำดับ ตัวชี้วัด

1.
ร้อยละของหน่วยงำนของสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขสงขลำผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมิน ITA ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

2.
โรงพยำบำลทกุแห่ง ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงพยำบำลคณุภำพ HA 

(100%)

3.
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสงขลำและส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

ทุกแห่งผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจัดกำรภำครฐัในหมวดที ่2 และหมวดที่ 4

4.
ร้อยละของรพ.สต.ทีผ่่ำนกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว  (ร้อยละ 

25 (สะสม))

5.
ร้อยละของหน่วยบรกิำรในสังกัด สป. มีคุณภำพข้อมลู 5 ด้ำน (ครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือมโยง ทันเวลำ ปัจจุบัน) ที่ร้อยละ 95  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

6. ร้อยละของหน่วยบรกิำรทีป่ระสบภำวะวกิฤติทำงกำรเงินไม่เกินร้อยละ 4

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2562 PA



การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562



1. เพื่อให้ข้อมูลในคลังข้อมูลสุขภาพมีคุณภาพ  ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา  
เชื่อมโยง และ เป็นปัจจุบัน ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบดิจิตอล

เป้าหมาย

กลวิธี

ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป. มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้าน 
(ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยง ทันเวลา ปัจจุบัน) ท่ีร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

พัฒนา HAIT/พัฒนาคุณภาพข้อมูล/พัฒนาทีม/นิเทศ ก ากับ ติดตาม

โครงการ/
กิจกรรม
จังหวัด

คณะกรรมการ CIO (ยุทธ์ ข้อมูล HAIT) /ประชุมชี้แจง ลงพัฒนาและ

ตรวจเยี่ยมส ารวจ HAIT/พัฒนาศักยภาพทีม IT อ าเภอ/พัฒนาระบบโปรแกรม 

ค าสั่ง ตัวกรอง ตามความต้องการของหน่วยงาน/นิเทศงาน/ก ากับ ติดตาม/ 

การคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชน /ระบบสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย/

การเช่ือมต่อข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพศ.และรพช./

ระบบ Back Office/OIS/Zero copy/ThaiRefer/Queue



กิจกรรม
อ าเภอ

กิจกรรม
ต าบล

๑. ทบทวนทีมพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอ าเภอ/ทีมพัฒนาตรวจสอบ  

คุณภาพข้อมูลระดับอ าเภอ

2. ควบคุม monitor การส่งข้อมูล/คุณภาพของหน่วยบริการในอ าเภอตนเอง

ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์/วิเคราะห์ปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข

3. ใช้งานระบบที่จังหวัดพัฒนา

1. มีผู้รับผิดชอบงานข้อมูล

2. ทบทวนผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในรพ.สต./ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ  

คุณภาพข้อมูลระดับรพ.สต.

3. ควบคุม monitor การส่งข้อมูล/คุณภาพของหน่วยบริการตนเองให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑ/์วิเคราะห์ปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข

4.  ใช้งานระบบที่จังหวัดพัฒนา

ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป. มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้าน 
(ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยง ทันเวลา ปัจจุบัน) ท่ีร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90



ประเด็น PA
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

สถานการณ์
ข้อมูล
พื้นฐาน

กลยุทธ์/
มาตรการ

กิจกรรม
หลัก

ระดับความ            
ส าเร็จ

ไตรมาส 1

1. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลในหน่วยบริการ
16 แห่ง
2. โรงพยาบาลมีการเข้าใช้
Songkhla Smart Health
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

ไตรมาส 2
1. ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป.
ภาพรวมจังหวัด  มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้าน  
ที่ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒. ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป. 
ภาพรวมอ าเภอ มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้านที่
ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. โรงพยาบาลมีการเข้าใช้
Songkhla Smart Health
ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง

ไตรมาส 4

1. ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป.
ภาพรวมจังหวัด  มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้าน  
ที่ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
๒. ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป. 
ภาพรวมอ าเภอ มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้านที่
ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. โรงพยาบาลมีการเข้าใช้ Songkhla
Smart Health ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT)

ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป.  มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้าน(ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยง ทันเวลา ปัจจุบัน) ที่ร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1. ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกมิติ เช่น ส่งไม่ทัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน จึงท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้  
2.การเชื่อมโยงชุดข้อมูล บางชุดต่ า เช่น Accident 3. จากการพัฒนานวัตกรรม Songkhla Smart Health จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เพ่ือ
ใช้ในการให้บริการประชาชน และป้องกันการจ่ายยาซ้ าซ้อน 4. เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ และการติดตาม

1. พัฒนาคุณภาพข้อมูล ๕ ด้าน

2. พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนบริการ 

3. สนับสนุน รพ.พัฒนาคุณภาพผ่าน HAIT ขั้นท่ี ๑

หน่วยงานหลัก :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หน่วยงานร่วม :

ไตรมาส 2
1. ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป.
ภาพรวมจังหวัด  มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้าน  
ที่ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
๒. ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป. 
ภาพรวมอ าเภอ มีคุณภาพข้อมูล 5 ด้านที่
ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลมีการเข้าใช้
Songkhla Smart Health
ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง



Integrity & Transparency Assessment (ITA)

เป้ำหมำย ปี 62 : หน่วยงำนของสังกัดสสจ.(34 หน่วย) ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA (Eb…) ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90

ผลงำน ปี 61 : หน่วยงำนผ่ำน ITA 31/34 แห่ง ร้อยละ 91.8

กลวิธี : ก ำหนดผู้รับผิดชอบและทีม พัฒนำทีม

2

แผนงำน/โครงกำร ปี 2562

- เพิ่มศักยภำพทีม ITA
- หน่วยงำนประเมินตนเอง 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ



PMQA

เป้ำหมำย ปี 62 : ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำร
ภำครัฐ(PMQA หมวดที่ 2 และหมวด 4)  สสจ. ทุกแห่ง สสอ.  20%

ผลงำน ปี 60 : สสจ.ไดร้ับเกียรติบัตรการน าPMQAหมวด4 มาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ผลงำน ปี 61 : สสจ.สงขลำ ผ่ำนระดับ 4  สสอ.ผ่ำน 5 แห่งใน 16 แห่ง
(31.25%)

กลวิธี : ก ำหนดผู้รับผิดชอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

Work shop
พัฒนำศักยภำพ
ทีม ท ำหมวด 2
และหมวด 4

-ทุกหน่วยงำนมีกำร
ประเมินตนเอง (OFI) 
หมวด 2, 4 
-ทุกหน่วยงำนมี
แผนพัฒนำตนเองใน
หมวด 2 และ 4 หมวด
ละ 1 แผน

-ทุกหน่วยงำนจัดท ำ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์
ในหมวด 2 และ 4 ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
หมวด 7
-ทุกหน่วยงำนมีรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำหมวด 2 
และ 4

ทุกหน่วยงำนมีแนวปฏิบัติ
ที่ดี หมวด 2 และ 4

3



โรงพยำบำลผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ HA ขั้น 3 ขึ้นไป
และผ่ำนRe-accredit

โรงพยำ
บำล

Reac

รพศ.
หาดใหญ่

Reac 4 (รอผล)

รพท.
สงขลา

Reac 4

รพช.15
แห่ง

Reac 1 (3 แห่ง)
Reac 2 (6 แห่ง)
Reac 3 (6 แห่ง)

โครงกำร ปี 2562

- เพิ่มศักยภำพทมี QMR
-รพ.ประเมินตนเอง 
- QMR ลงช่วยพัฒนำ
-นิเทศติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  ติดตำมรำยงำน

3



กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน (ไม่เกินร้อยละ 4)

1.คุณภำพบัญชีระดบั A
2.รพ.วิกฤติท ำ LOI
3.ผลต่ำงเทียบแผน 
Planfin ไม่เกินร้อยละ 
(บวก/ลบ) 5
4.FAI ผ่ำนเกณฑ์
5.ศูนย์จัดเก็บรำยได้มี
ประสิทธิภำพ

4

เป้ำหมำย ปี 62

กลไกกำรขับเคลื่อน

-ประชุมคณะกรรมกำร CFO ระดับหน่วยบรกิำร
ทุกเดือน ระดับจังหวัดทกุ 1-3 เดือน
-ก ำกับ ตรวจสอบระบบกำรบรหิำรจัดกำรงบ UC
-ติดตำมกำรด ำเนินงำนของศูนยจ์ัดเก็บรำยได้
ของ รพ.
-ตรวจสอบแผนทำงกำรเงิน
-ประเมินผลเทียบแผนทำงกำรเงิน 7 แผน 
ทุก 1-3 เดือน
-คืนข้อมูล/เสนอแนวทำงบรหิำรจัดกำร
-เฝ้ำระวังสถำนกำรณท์ำงกำรเงินกำรคลัง 
-ประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 

จังหวัดและหน่วยบริกำร





ผลกำรปรับเกลี่ย CF ปี 2562



การควบคุม 

ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล

KPI 62

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ

บรหิารแผน บริหารงบ



ด้วยงบประมาณ ปี 62 ได้รับมาลดลงค่อนข้างมาก และส านักงานมี
ค่าใช้จ่ายประจ าสูง งบที่ได้รับจึงจ าเป็นต้องหักค่าใชจ้่ายประจ าไว้ก่อน 
เหลือเป็นการจัดท าโครงการ 

 ประมาณ รายรับ 25 ล้าน ประมาณ รายจ่ายประจ า(รวมจัดสรรให้อ าเภอ) 
20 ล้าน เหลือใช้ท าโครงการเพียง 5 ล้าน ต้องใช้มาตรการประหยัด

งบประมาณ ปี 2562 ของสสจ.สงขลา

ขอความร่วมมือ

1. ประชุมผ่าน web conferrece
2. หน่วยงานย่อย สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของทีม ที่มาช่วยจังหวัด



ปฏิทินส ำคัญ ปี 2562

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค ก.ย.

ถ่ำยทอดนโยบำย 20

อ ำเภอส่งแผน 15

คัดกรอง

เยี่ยมบ้ำนคุณภำพ

อบรม

นิเทศงำน

ตรวจรำชกำร 20

ประเมิน

ประกวด

ประชุมวิชำกำร
จังหวัด

สรุปผลงำนเตรียม
จัดท ำแผน 63




