


๑. มีการวเิคราะห์และจัดล าดบั
ความส าคญัของปัญหาในพืน้ที่

๒. มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเีครือข่าย

๓. มกีลไกขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏบิัิิ



การถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ +แผนปฏิบติัการ

คณะ กก.คปสอ.

- คณะท ำงำนยทุธศำสตร ์คปสอ.
- MCH/NCD Board
- คณะท ำงำนยทุธศำสตรโ์ซน 
รพ.สต.

ผู้ปฏบิตั ิ
(สสอ./รพช./รพ.สต.)

เช่ือมโยงกบั
ภาคีเครือข่าย

ท่ีเก่ียวขอ้ง/คืนขอ้ม ล



การบริหารแผนงาน/โครงการ

กล่ันกรองโดยคณะท ำงำน
ยุทธศำสตร ์4 ยุทธฯ/ผู้รับผิดชอบงำน 

กล่ันกรองโดยผู้บริหำร/คณะ กก.คปสอ.

ผู้ิรวจสอบรายละเอยีด
แผนงาน/โครงการ
(เลขาฯ CUP)

ผู้ิรวจสอบรายละเอยีด
งบประมาณ
(ผช.เลขาฯ CUP )

บันทกึควบคุมก ากบังบประมาณ (จนท.CUP)













Strategic plan & KPI monitoring

ขอ้มลูเพ่ือกำรวิเครำะห์
* นโยบำยกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดบั
* กลุม่โรคต่ำง ๆ เช่นรง.504, 506, รำยงำนกำร

ป่วย,กำรเสียชีวิต, สถิติชีพและสถำนะ
สขุภำพ- กลุม่ KPI ท่ีไมผ่่ำนเกณฑ์

* ขอ้มลูดำ้นสภำพแวดลอ้ม 
*กำรวิเครำะหส์ภำพปัญหำ  (จำกระดบั             

รพ.สต./PCU)ไดแ้ก่ จำกกำรท ำประชำคม 
/SRM, กำรส ำรวจขอ้มลูในชมุชน

* จดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำ

กำรมีสว่นรว่มของภำคีเครือข่ำย

มีกลไกขบัเคลื่อนแผนสูก่ำรปฏิบตัิ

ข้อมูล รพ.สต..pptx


พฒันาการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกนัและควบคุมโรค

ประสิทธิผล
(F)

1.บรรลุเป้าหมาย
ของกระทรวง/
เขต/สป.สช./
จงัหวดัชายแดน
ใต/้จงัหวดั/อ าเภอ

2..บรรลุ
เป้าหมาย
การแกไ้ข
ปัญหา
ของพ้ืนท่ี

3.บรรลุ
คุณภาพ
หน่วย
บริหาร
(PMQA)

4.บรรลุคุณภาพ
เครือข่ายบริการ
(HA/HPH/DHS/DHB/
HWP/ รพ.สต.ติดดาว)

5.ระดบัการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

คุณภาพ
(C)

9.ตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ผ รั้บบริการ

7.ประชาชนมีความพึง
พอใจและมีส่วนร่วมใน
การสร้างสุขภาพ

16.การพฒันาบุคลากร
และการสร้างขวญัก าลงัใจ

การเรียนร ้และ
พฒันา (L&G)

ประสิทธิภาพ
(IP)

พฒันาระบบบริการสุขภาพ ใหมี้
มาตรฐานและคุณภาพ

8.ตอบสนองความตอ้งการ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง/
ภาคีเครือข่าย

13.ระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากร

มีประสิทธิภาพ

12.ระบบองคก์รไม่มี
ขั้นตอน

เกินความจ าเป็น

เป็นโรงพยาบาลทีม่ีคุณภาพ ประชาชนเช่ือมัน่ศรัทธา และมสุีขภาวะ

พฒันาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐ

18.ระบบขอ้ม ล สารสนเทศเครือข่าย
ขอ้ม ล และมีเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม

17.Good Practice/
นวตักรรมสุขภาพR2R/วิจยั

11.มีระบบเฝ้าระวงัและ
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินโรค

และภยัพิบติัต่างๆ 

15.การบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ

14.ตน้ทุนหน่วย
บริการและแผนเงิน

บ ารุง

ระบบบริหารจดัการก าลงัคน
ดา้นสุขภาพ

10.เป็นองคก์ร
คุณธรรม

6.บุคลากรมี
ความพึง
พอใจและมี
ความสุข



จุดเน้นขององค์กร



ระบบบริการ

• กำรใหบ้รกิำรเฉพำะทำง สตูิกรรม อำยรุกรรม ศลัยกรรม 

ศลัยกรรมกระดกู   กมุำรเวชกรรม

• กำรบรกิำรรองรบักำรระบำดไขห้วดัโคโรนำ

• ระบบนดั

• กำรบรกิำรเพ่ือหำรำยได้

• สขุภำพจิตเชิงรุก



การบริการเฉพาะทาง

• สตูินำรเีวช>>> pre-term/ ขยำยคลินิกครรภเ์สี่ยงปฐมภมิู  /FPหลงัคลอดในกลุม่ครรภ์
เสี่ยง

• ศลัยกรรม >>> colono โซนชบำแดง

• ศลัยกรรมกระดกู>>>ผ่ำตดขอ้เข่ำ

• กมุำรเวช>>thalassemia/ pre-term

• อำยรุกรรม >>> COPD> Pneumonia>s

• Palliative care>CA /CKD ระยะสดุทำ้ย/COPD



การจดัระบบรองรับการระบาดของไขห้วดัโคโรน่า

จัดคลินิกบริการ >>> one stop service

 cohort ward

 SQ   LQ

ส่งรับยาที่รพ.สต.

ชุดอุปกรณ์ ป้องกัน LAB

 2P  ผู้ป่วยปลอดภัย /ผู้ให้บริการปลอดภัย



ระบบนดั

 นัดเหลื่อมเวลาทุกคลินิกบริการ >>> เรื้อรัง จิตเวช ANC ทันตกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก

 ระบบนัดออนไลน์ >>> ปฐมภูม>ิ>> เครือข่ายโซนชบาแดง (เหมือนรพ.หาดใหญ่) เข้าศูนย์refer

 การจัดกลุ่มผู้รับบริการท่ีcontrol ได้ เบาหวาน ความดัน ไขมัน stroke >>> หน่วยปฐมภูมิ(รอยต่อส่งรับการ
รักษาตามเขตพื้นที)่

 การจัดท าapp ในการเข้ามารับการรักษา/ นัดหมาย/เลื่อนนัด

 จดท าระบบrefer >>refer in 



การบริการเพื่อหารายได้

 ตรวจสุขภาพกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ต้องการcheck up >>> จุดบริการ / จนท.ให้บริการ/ โปรโมชั่น

 ตรวจสุขภาพกลุ่มข้าราชการ /หน่วยงาน/บริษัท>>> นอกสถานที่

 การจัดบริการท่ีสามารถเบิกจ่ายพิเศษ เช่น COPD แผนไทย กายภาพ>>>เน้นกลุ่มข้าราชการ 

 บริการวัคซีนที่อยู่ในความต้องการ(ช าระเงินเอง)   >> ส ารวจความต้องการไข้หวัดใหญ่กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่ม
เสี่ยง  HPV

 ฝ่ายจัดหารายได>้>> PR   (ปช)  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ

 คุณภาพเวชระเบียน>> เบิกเงินชดเชย



งานสุขภาพจิตเชิงรุก
 สุขภาพจิตในกลุ่มเด็กวัยเรียน >> รร. บ้านนาทวี  ความรุนแรงในเด็ก





กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน

ระบบงำน จัดท ำแผนงำน
โครงกำร

ประชุมจัดท ำ
แผนพฒันำประจ ำปี

พจิำรณำงบประมำณโดย
คณะกรรมกำรบริหำร

โรงพยำบำล

ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนในที่
ประชุมประจ ำเดอืน

ประชุมตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนคร่ึงปี/ปรับแผน

(ถ้ำม)ี

ประชุมสรุปผล
งำนประจ ำปี



ตวัช้ีวดัขององคก์ร

ยุทธศำสตรท์ี ่1 / 90 ตัว

ยุทธศำสตรท์ี ่2 / 35 ตัว

ยุทธศำสตรท์ี ่3 / 8 ตัว

ยุทธศำสตรท์ี ่4 / 12 ตัว

KPI

ระดบัรพ.

13 ิัว

ยุทธศาสิร์

145 ิัว

ทมีน ำ

46 ตัว

ิัวช้ีวดั

หน่วยงาน

21





ผลกำร
ด ำเนินงำน

ดำ้นกำรดแูลผูป่้วย 
17 KPI กำรมุ่งเน้นของผู้ป่วยและ

ผู้รับผลงำนอื่น

1 KPI

ด้ำนกำรเงนิ

2KPI

ทรัพยำกรบุคคล

5 KPI

ระบบงำนและ
กระบวนกำรส ำคัญ

13 KPI

กำรน ำองคก์ร 1 KPI

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

7 KPI

ตัวชีวั้ด  กำรด ำเนินงำนขององคก์ร



จัดท าแผนควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ (Planfin) เพ่ือ
ควบคุมการค่าใช้จ่าย เช่น เปรียบเทียบการประเมิน
ค่าใช้จ่าย      ที่ประมาณการกบัรายได้และรายจ่ายที่
เกิดขึ้นจริง   เ พ่ือ รับทราบถึงสถานการณ์ ใ ห้
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลในการประชุม
ประจ าเดือน 

รายงานการเงินให้ผู้บริหารรับทราบทุก
เดือน และหนี้ที่ยังค้างจ่ายทั้ งหมด เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์และการบริหาร
องค์กร

ปรับคุณภาพบัญชี
ให้มคีวามถูกิ้อง 
เป็นปัจจุบัน

การประเมนิคุณภาพการบริหารการเงินการคลงั 
เช่น มรีะบบควบคุมภายในเพ่ือความถูกิ้องและ
ิรวจสอบได้  จดัท าิ้นทุนบริการทุกเดือนเพ่ือการ
ิรวจสอบคุณภาพของิ้นทุนบริการ (Unit Cost)

ประเมินสถานการณ์การเงินทุก
รายไิรมาส เพ่ือการปรับปรุง
และหาแนวทางแก้ไข

แผนที่เน้นปี 64

การจดัท าแผน

Quick Method.pptx


ประ เมินสถานการณ์  โดยน า  HGR 
ประกอบการวิเคราะห์และรายงานเพ่ือให้
ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ในแิ่ละเร่ืองทั้งรายรับและรายจ่าย

จั ดประ ชุมคณะกรรมก า ร
บริหารร่วมกับงานิ่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาในเร่ืองิ่าง ๆเพ่ือ
ปรับประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ น า
ปัญหาที่ เกิดขึ้นมาพิจารณา เ พ่ื อปรับ
ระบบ ขั้นิอนในการด าเนินการ และหา
แนวทางแก้ไขในการควบคุมก ากบั

ประเมินค่าใช้จ่าย เร่ืองยา เวชภัณฑ์
มใิช่ยา และวสัดุการแพทย์ที ่ ใช้ไป และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือประเมนิสถานการณ์

หาแนวทางเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
ศึกษาการน าระบบโซลาเซลล์
มาใช้ในองค์กร

แผนที่เน้นปี 64


