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วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรนาด้ านสุขภาพที่สาคัญของชาติและมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็ นศูนย์การแพทย์ชนน
ั ้ าระดับนานาชาติ
(Being National Significance of Healthcare Leader and Become International Medical Center of
Excellence”)

พันธกิจ
1. มุง่ มัน่ สูก่ ารเป็ นผู้นาทางวิชาการ เพื่อเป็ นศูนย์การแพทย์ชนน
ั ้ าระดับนานาชาติ
2. ให้ บริการดูแลรักษา สร้ างเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมิและสูงกว่ารวมทัง้
ระบบรับส่งต่อที่มีคณ
ุ ภาพ
3. บุคลากรทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพด้ วยระบบบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ยุทธศาสตร์
1. สร้ างนวัตกรรมทางการแพทย์สนู่ โยบายสาธารณสุข (Medical Innovation)
2. พัฒนาบริการด้ านการแพทย์ที่เป็ นเลิศและสมคุณค่า (Medical Service Excellence)
3. เป็ นสถาบันต้ นแบบทางการแพทย์ (Medical Institutes)
4. บูรณาการนวัตกรรมด้ านการบริหารจัดการ (Management & Innovation)

เข็มมุ่ง ปี 2561
1. เป็ นองค์กรด้ านสุขภาพที่สาคัญของชาติ (Being National Significance)
2. ศูนย์ความเป็ นเลิศระดับนานาชาติ (International Institutes)
3. กระตุ้นให้ ใช้ ความคิดในทางสร้ างสรรค์ (Creation & Collaboration Organization)
4. โรงพยาบาลประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม (Eco-Hospital)
5. โรงพยาบาลคุณภาพ (Safety & Quality Hospital)
2

เข็มมุ่ง ปี 2561-2564
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ความเชื่อมโยงเป้าหมายบริการกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลราชวิถี
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี และแผนพัฒนาเครษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
วิสัยทัศน์
ระยะ 20 ปี
ด้าน
พันธกิจ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
ระยะ 20 ปี
กรมการแพทย์
วิสัยทัศน์
กรมการแพทย์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ทีร่ วมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพ
พัฒนาระบบอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยังยืร
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคี วามสุข ระบบสขภาพยัง่ ยืน
ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการทางการแพทย์ ที่มคี ุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคการแพทย์ไทย เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย
ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มคี ุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายใน พ.ศ. 2564

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทย์
ในทุกภาคส่วน (Collaboration Center) เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล
1. สร้างความ
2. พัฒนาศูนย์ความเป็น 3. พัฒนาแพทย์และ
4. พัฒนาระบบ
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร 6. บูรณาการงาน และ 7. สร้าง
เข้มแข็งเครือข่าย เลิศทางการแพทย์
บุคลากรด้านสุขภาพ ให้มี บริหารจัดการให้
บุคคล
ทรัพยากรภายใน
ภาพลักษณ์
บริการทาง
เฉพาะทางกรมการ
ความเชีย่ วชาญ และ
มีความเป็นเลิศ
กรมการแพทย์ให้สอด องค์การที่ดี
ยุทธศาสตร์
การแพทย์ของ
แพทย์ (Centers of พอเพียงกับความต้องการ
ประสานกันอย่างมี
ประเทศ
Excellence : COE) ของประเทศ
ประสิทธิภาพ
พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลราชวิถี

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป่าประสงค์

กลยุทธ์

เป็นองค์กรนาด้านสุขภาพที่สาคัญของชาติและมุง่ มัน่ สู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชนั้ นาระดับนานาชาติ
มุง่ มัน่ สู่การเป็นผู้นาทางวิชาการ เพื่อเป็น
ศูนย์การแพทย์ชนั้ นาระดับนานาชาติ
1. สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์สู่
นโยบายสาธารณสุข (Medical
Innovation)

บุคลากรทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพด้วยระบบ
ให้บริการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ ตาม
บริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่
มาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมแิ ละสูงกว่า
รวมทั้งระบบรับส่งต่อที่มคี ุณภาพ
4. บูรณาการนวัตกรรมด้านการบริหาร
2. พัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ
3. เป็นสถาบันต้นแบบทาง
จัดการ
และสมคุณค่า (Medical Service Excellent) การแพทย์ (Medical Institutes)
Management & Innovation

1 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการแพทย์ (Medical
1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการสาธารณสุข (Value Based
Innovation)
Healthcare)
2 : ศูนย์ปฏิบตั ิการอัจฉริยะเชิงยุทธศาสตร์ (Rajavithi Strategic 2 : การนาเสนอการบริการรักษาพยาบาลราชวิถใี นรูปแบบต่างๆ
Intelligence Center) สู่ นโยบายสาธารณสุข (Policy
(Rajavithi Service Partnership Programs)
Advocacy)
3 : การสร้างจิตวิญญาณราชวิถี (Rajavithi Spirits)
L1. การพัฒนาสร้างสรรค์ แ ละบริหารคลังข้อมูล (Data Mining)
L2. ศู นย์นวัต กรรม (Innovation Center)
L3. ศู นย์วิจยั และพัฒนาด้ านการแพทย์ (Medical Research &
Development Center)
I2. ศู นย์ปฏิบตั ิ การอัจฉริยะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 3.0 Intelligence
Center)
I3. การตลาด 3.0 (Marketing 3.0)
I4. ศู นย์ปฏิบตั ิ การอัจฉริยะ (Medical Intelligence Center)
C1. ศู นย์แ ห่งความเป็นเลิศ โรงพยาบาลราชวิถี (RJ Excellence Center)
C6. การสร้างเครือข่ายและพันธมิต รเชิงยุทธศาสตร์ (RJ Co-Creation)
F11. อัต ราส่วนของความสามารถในการคื นทุนการพัฒนาโปรแกรมการ
ให้บริการด้ านการแพทย์แ ละพยาบาลในรูปแบบต่ างๆ (ROI Medical
Mobility)
F12. อัต ราส่วนของความสามารถในการคื นทุนการพัฒนาบริการและ
ผลิต ภัณฑ์ด้ านการแพทย์แ ละพยาบาล (ROI Medical Champion)
F13. อัต ราส่วนของความสามารถในการคื นทุนการให้บริการด้ านการแพทย์
และพยาบาล (ROI Medical Solution)
F14. อัต ราส่วนของความสามารถในการคื นทุนนวัต กรรมด้ านการแพทย์ (ROI
Medical Innovation)
F15. ศู นย์ปฏิบตั ิ การอัจฉริยะด้ านการแพทย์ราชวิถี (Medical Service
Intelligence Center)

L4. พัฒนาและประยุกต์ใช้จติ วิญญาณราชวิถสี ู่ การบริการทีเ่ ป็นเลิศ
(Rajavithi Spirits)
I8. การให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล (Medical Solution)
I9. การให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาลแบบโปรแกรมเฉพาะ
และเคลื่ อนที่ (Medical Mobility)
I10. พัฒนาโปรแกรมการให้บริการศูนย์ Refer ด้านการแพทย์และ
พยาบาล (Medical Refer)
C2. สร้างสรรค์ความผูกพันสังคมครอบครัวราชวิถี (RJ
Community Engagement)
F7. การบริหารต้นทุนและรายได้จาก RJ Mascot (RJ Mascot)
F10. การบริหารต้นทุนและรายได้จากโครงการบริการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลราชวิถี (RJ Service Partnership Programs)
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1 : สถาบันต้นแบบทางการแพทย์ (COEs)
โรงพยาบาลราชวิถี
2 : สถาบันต้นแบบทางการแพทย์ระดับนานาชาติ
(International COEs) โรงพยาบาลราชวิถี
L5. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมทีเ่ ป็นเลิศด้าน
การแพทย์และพยาบาล (COE Training Center)
L8. การบริหารบุคลากรมืออาชีพทีเ่ ป็นเลิศด้าน
การแพทย์และพยาบาลราชวิถี (COEs Medical
Staff Management)
I6. พัฒนาระบบมาตรฐาน JCI และ TQA (Quality
Management : JCI / TQA)
I7. พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานใน COEs (RJ COEs)
C5. สถาบันชั้นนาด้านการแพทย์และพยาบาลราช
วิถี (Rajavithi Institutes)
F8. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการราชวิถี (RJ
Shop)
F9. อัตราส่วนของความสามารถในการคืนทุน
สถาบันทีเ่ ป็นเลิศด้านการแพทย์และพยาบาล (ROI
COEs)
F16. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อกาไรของสถาบันทีเ่ ป็น
เลิศด้านการแพทย์และพยาบาล (Profit Center)

1 : ระบบกระบวนการปฏิบตั ิงานทีเ่ ป็นเลิศ
(Operational Excellence)
2 : การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในระบบบริหารจัดการ
(Management Innovation)
3 : การปฏิบตั ิงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทเี่ ป็นเลิศ
(Performance Excellence)

L6. การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์เชิงยุท ธศาสตร์ 3.0 (Strategic HR
3.0)
L7. ส่งเสริมแผนบริห ารการเปลีย่ นแปลงเชิงยุท ธศาสตร์ (Blueprint
for Change)
I1. พั ฒ นากระบวนการปฏิ บัตงิ านด้วยนวัตกรรม (Process
Innovation)
I5. ศูน ย์ยุท ธศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Strategic Office)
I11. บูรณาการแผนบริห ารความเสีย่ งกับแผนยุท ธศาสตร์ (Risk
Management)
C3. พั ฒ นากรอบระบบการบริห ารจัดการองค์กรที่ดี (Good
Governance)
C4. สร้างสรรค์ความรักและผู กพั น ต่อโรงพยาบาลราชวิถี (RJ
Employee Engagement)
F1. ส่งเสริมการใช้ท รัพ ยากรอย่างมีค่าสูงสุด (Cost Utilization)
F2. อัตราส่วนของความสามารถในการคืน ทุ น โรงพยาบาลราชวิถี
(ROI)
F3. การวิเคราะห์ อัตราการคุม้ ทุ น จากการใช้ท รัพ ยากรโรงพยาบาล
ราชวิถี (ROA)
F4. การเป็น ผู้ นาด้านการลดค่าใช้จ่าย (Cost Leadership)
F5. การพั ฒ นาและบริห ารจัดการทุ น มนุ ษย์ของโรงพยาบาลราชวิถี
(Human Capital)
F6. การบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา (Intellectual
Capital)
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กลยุทธ์ ระดับ รพ. ของแต่ ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: สร้ างนวัตกรรมทางการแพทย์ ส่ ูนโยบายสาธารณสุข (Medical Innovation)
แนวคิด : การสร้ างองค์ความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ สามารถนาไปชี ้นานโยบายระดับประเทศ
หรื อพัฒนาสูก่ ารนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: พัฒนาบริการทางการแพทย์ ท่ เี ป็ นเลิศและสมคุณค่ า (Medical Service Excellent)
แนวคิด : การพัฒนาระบบบริการที่เป็ นเลิศคือปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ ว และคุ้มค่า
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: เป็ นสถาบันต้ นแบบทางการแพทย์ (Medical Institutes)
แนวคิด : การพัฒนาความเป็ นเลิศโดยใช้ รูปแบบของความเป็ นสถาบัน ไม่ได้ เกิดจากความเป็ นเลิศที่พงึ่ พา
เพียงบุคคลใดบุคคลหนึง่ แต่เกิดจากระบบ เพื่อความยัง่ ยืน
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: บูรณาการนวัตกรรมด้ านการบริหารจัดการ (Management & Innovation)
แนวคิด : การบูรณาการระบบบริหารจัดการ และ ระบบสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ 1-3 ด้ วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร
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Flagship Project จากกลุ่มงาน/ฝ่ าย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 สร้ างนวัตกรรมทางการแพทย์ ส่ ูนโยบายสาธารณสุข (Medical Innovation)
- โครงการจัดตังศู
้ นย์ RJ Medical Technology Intelligence Center (RJ MTIC)
- โครงการจัดทารับฐานข้ อมูลเครื่ องมือแพทย์ (Medical Equipment Data Base Web Service,
MEDWEB)
- โครงการจัดทานวัตกรรมป้องกันภาวะช่องปากแคบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้ รับรังสีรักษา
- โครงการ Growth-up congenital heart disease/pulmonary hypertension data mining centre
- โครงการ จัดทา LC model

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: พัฒนาบริการทางการแพทย์ ท่ เี ป็ นเลิศและสมคุณค่ า (Medical Service Excellent)
- โครงการ "Lab for you" : RJ LAB Delivery /RJ LAB Kiosk / RJ lab Application/ RJ LAB
Centers
- โครงการพัฒนาความร่วมมือ One stop service ของศูนย์ Refer กับระดับ รพ. ต่างๆ ทังใน
้
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค referral model
- โครงการพัฒนา Minimal invasive surgery center
- โครงการ RJ Smart Wristbands for RJ Community Engagement
- โครงการพัฒนา RJ Application
- โครงการ smart queue (OPD)
- โครงการพัฒนาระบบการตรวจความยึดหยุน่ ของตับ (Fibro scan)
- โครงการ Rajavithi Obesity Center and one stop service
- โครงการ Rajavithi Breast Center and one stop service
- โครงการ Rajavithi Prostate Center and one stop service
- โครงการพัฒนา Heart Failure Center
- โครงการพัฒนา Liver Failure Center
- โครงการจัดตัง้ "High quality care of high risk pregnancy" แบบบูรณาการ
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- โครงการจัดตัง้ "Prenatal diagnosis center"
- โครงการให้ บริ การผู้ป่วยส่งต่อโรคทางเดินอาหารด้ วยการส่องกล้ องแบบเบ็ดเสร็จ (One stop
service)
- โครงการศูนย์กลางการให้ บริ การผู้ป่วยที่ได้ รับการใส่อปุ กรณ์ไฟฟ้าหัวใจ (cardiac device) 24
ชัว่ โมง
- โครงการ Beyond smile signature center

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: เป็ นสถาบันต้ นแบบทางการแพทย์ (Medical Institutes)
- โครงการClinical fellow of breast and endocrine surgery
- โครงการInternational Clinical Fellowship Training in Hepatobiliary surgery
- โครงการต้ นแบบโรงเรี ยนการสอนการส่องกล้ องทางเดินอาหาร สาหรับแพทย์และพยาบาล
แห่งชาติ (National School of GI endoscopy)
- การบริ หารจัดการเครื อข่ายพวงบริการด้ านการส่องกล้ อง National GI endoscopy Network,
NEW
- โครงการจัดตังหลั
้ กสูตร Minimally Invasive Urologic Surgery ที่ครอบคลุมการรักษาผ่าตัดนิ่ว
ด้ วยวิธี MIS
- จัดตังโครงการ
้
"Obstetric and Gynecology ultrasound training center"

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: บูรณาการนวัตกรรมด้ านการบริหารจัดการ (Management & Innovation)
- โครงการพัฒนาระบบ ERP เพื่อเชื่อมโยงการทางานของ back office
- โครงการพัฒนา RJ SPIRIT และ การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของ รพ.
- โครงการพัฒนาศูนย์ต้นทุน
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แผนการพัฒนาระบบ IT ที่จะทาต่ อในปี 2561-2564
- ตังศู
้ นย์สารสนเทศระดับสูง Data Mining และ Business Intelligent
- การพัฒนาและจัดตังระบบ
้
Enterprise Resource Plan (ERP)
- ร้ อยละความสาเร็จในการพัฒนาและจัดตังระบบ
้
IPD-HIS
- พัฒนา Applications ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของหน่วยงานต่างๆ
- ตังศู
้ นย์จดั การฐานข้ อมูล และ จัดทา data dictionary ทุกระบบ
- วางระบบจัดการ website ราชวิถี และ หน่วยงานภายใน
- ออกแบบและวางระบบ VDI
- พัฒนาระบบความปลอดภัย for internet and intranet
- พัฒนาทีมจัดการส่วนเชื่อมโยงเครื่ องมือการแพทย์และ ระบบ it (health computer technique)
- จัดทาระบบ high availability ส่วน server / network / VDI
- พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันมะเร็ง ด้ าน mobile app
- พัฒนาความร่วมมือ big data กับ สถาบันการศึกษา เช่น ม.นเรศวร มร.กาแพงเพชร
- จัดทาบัญชีตวั ชี ้วัด ICT ใหม่ และ กาหนด SLA

12

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(strategic issue)
1. สร้ างสรรค์
นวัตกรรมด้ าน
การแพทย์
(Medical
Innovation)

เป้าหมาย

มีคลังข้ อมูลระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data
Mining &
Intelligence Center)
ที่มีประโยชน์ตอ่
องค์การและ
ผู้รับบริ การในทุกด้ าน

ตัวชีว้ ัดที่ใช้ ตดิ ตาม
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 จานวนทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่ได้ รับการพัฒนาต่อยอด
เชิงพาณิชย์
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 จานวนรางวัลนวัตกรรม
ระดับชาติที่ได้ รับ
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 ร้ อยละความสาเร็ จในการ
จัดตัง้ Data Mining และ
Medical Intelligence
Center
 ร้ อยละความสมบูรณ์ของ
ข้ อมูลที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการผู้ใช้ ได้
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 จานวนโปรแกรมใน
Intelligence Center ที่
สามารถพัฒนาได้ สาเร็จ
มีศนู ย์นวัตกรรม วิจยั
และ พัฒนาองค์
ความรู้
ทางการแพทย์ที่สม
คุณค่า (Innovation,
research &
incubation Center)

 จานวนนวัตกรรมที่สามารถ
พัฒนาได้ สาเร็จ
 จานวนนวัตกรรมที่ได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

 จานวนการวิจยั ที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารในระดับ
นานาชาติ
 จานวนการวิจยั ที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารใน
ระดับชาติ
13

 จานวนผลงานวิจยั ที่
สามารถนาไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นข้ อเสนอเชิง
นโยบาย
2. พัฒนาบริการ
ทางการแพทย์ที่
เป็ นเลิศและสม
คุณค่า (Medical
Service
Excellence)

3. เป็ นสถาบัน
ต้ นแบบทาง
การแพทย์
(Medical
Institutes)

มีการพัฒนาบุคลากร  ร้ อยละความพึงพอใจของ
ที่มีจิตวิญญาณราชวิถี
ผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้
สูก่ ารบริ การที่เป็ นเลิศ
ส่วนเสีย
(Rajavithi Spirits)
- ผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยใน
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มีระบบศูนย์ Refer
ด้ านการแพทย์และ
พยาบาลที่มีมาตรฐาน
และทันสมัย
มีระบบและรูปแบบ
การให้ บริการด้ าน
การแพทย์และ
พยาบาลแบบเข้ าถึง
สะดวกรวดเร็ว
(Medical Mobility)

 ร้ อยละความสาเร็จของการ
ประสานงาน refer

LEAN ระบบบริ การ

 จานวนระบบบริ การที่ได้ รับ
การปรับปรุง LEAN
กระบวนการ
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มีศนู ย์ความเป็ นเลิศ
ทางการแพทย์ (COE)
ที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และ ระดับ
นานาชาติ

 คะแนนความสาเร็จโดย
เฉลี่ยของทุก COE ในการ
พัฒนาศูนย์การแพทย์
เฉพาะทางผ่านเกณฑ์
ประเมินความเป็ นเลิศ ทัง้ 7
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 จานวนช่องทางการเข้ าถึง
บริการ ที่ได้ รับการออกแบบ
พัฒนา หรื อ ปรับปรุงใหม่
 ร้ อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การผ่านช่องทาง
ทางการเข้ าถึงบริการ ที่
ได้ รับการออกแบบ พัฒนา
หรื อ ปรับปรุงใหม่

14

องค์ประกอบ (คะแนนเต็ม
100)
4. บูรณาการ
GREEN hospital
นวัตกรรมด้ าน
การบริ หารจัดการ
(Management &
Innovation)
มีเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.0 (IT
4.0 Intelligence
Center) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลด
ภาระงานของบุคลากร

บุคลากรของศูนย์
ความเป็ นเลิศทาง
การแพทย์ (COE)
ได้ รับการพัฒนาตาม
แผน

 ผ่านเกณ์การประเมิน
GREEN Hospital ระดับดี
เยี่ยม
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 ได้ รับรางวัล Thailand
energy award
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 จานวน Applications ที่
สามารถออกแบบพัฒนา
เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของหน่วยงานต่างๆ
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5

 ระดับความสามารถในการ
บริหารประเด็นวิกฤติและ
ความเสี่ยงด้ าน IT
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 ร้ อยละของบุคลากรของ
COE ที่ได้ รับการอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลา 4
เดือนขึ ้นไป

-

75

80

85

90

90

-

100 100 100 100 100

 ร้ อยละความสาเร็จในการ
พัฒนาและจัดตังระบบ
้
Enterprise Resource Plan
(ERP)
 ร้ อยละความสาเร็จในการ
พัฒนาและจัดตังระบบ
้
IPD-HIS

 ร้ อยละของบุคลากร COE ที่
สอบผ่านหลักสูตรอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลา 4
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เดือนขึ ้นไป
มีการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ และการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง

 ร้ อยละของผู้บริหารระดับ
ต่างๆที่ได้ รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ และการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง
- ระดับผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการ และ ผู้ชว่ ย
ผู้อานวยการ

มีแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิง
ยุทธศาสตร์ 4.0
(Strategic HR 4.0)
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- ระดับหัวหน้ ากลุม่ งาน
และ หัวหน้ าฝ่ าย
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- ระดับหัวหน้ างาน และ
หัวหน้ าหอผู้ป่วย
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 ร้ อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
 ร้ อยละความผูกพันของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
 ร้ อยละของหน่วยงานที่มี
บุคลากรเพียงพอกับภาระ
งาน
 ร้ อยละบุคลากรได้ รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร

มีแผนบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
ยุทธศาสตร์
(Blueprint for
Change)

 ร้ อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินยุทธศาสตร์ ตามแผน

16

