ทิศทางการดําเนินงาน โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจําป 2563
วิสัยทัศน (VISION)

เปนโรงพยาบาลชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญดานบริการปฐมภูมิ

พันธกิจ (MISSION)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเปนมิตร โดยใชแนวคิดดานปฐมภูมิ

คานิยมองคกร (Core Value)

โรงพยาบาลมวกเหล็กกําหนดคานิยมองคกรเพื่อใหบุคลากรทุกคนไดยึดถือและปฏิบัติรวมกันดังนี้
1. ทํางานเปนทีมที่ดี
2. ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง
3. เปนองคกรแหงการเรียนรู

ความทาทายเชิงกลยุทธ (Challenges)

1. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก
2. สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในองคกรมีความสุข

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตร เขาถึงงายและชุมชนมีสวนรวม
พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการระบบบริการสุขภาพ
พัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมดานสมรรถนะ สุขภาพ ความปลอดภัยและความสุขในการทํางาน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคขององคกร (Goals)

ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการระบบบริการสุขภาพ
ประชาชนสุขภาพดี
ระบบสุขภาพมีคุณภาพประชาชนไววางใจ
ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ พรอมใช
บุคลากร(เกง) มีสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ ใฝเรียนรู สรางนวัตกรรม สราง
ผลงานที่ดี
6. บุคลากร(ดี) มีการคุมครองสิทธิผูปวย มีการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ในทุกขั้นตอนของการ
ดูแล
7. บุคลากร(รัก) มีความผูกพันตอองคกร
8. บุคลากรมี(สุขภาวะ) พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีสภาวะสุขภาพดี
9. มีการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ
10. มีระบบกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
11. ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะดานการนํา การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การปรับปรุงงาน (Managerial
competency)

เข็มมุงป 2563
1. การตอบสนองตอภาวะวิกฤติฉุกเฉิน (Emergency response)
2. ดําเนินการเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

แผนปฏิบัติการ ประจําป 2563
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. พัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่เปน
มิตร เขาถึง
งายและ
ชุมชนมีสวน
รวม

เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1
ประชาชนและ
ชุมชนมีสวนรวม
ในการวางแผน
และจัดการระบบ
บริการสุขภาพ
เปาประสงคที่ 2
ประชาชน
สุขภาพดี
เปาประสงคที่ 3
ระบบสุขภาพมี
คุณภาพ
ประชาชน
ไววางใจ

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค

ผลงาน
2562
1.ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 3
มีสวนรวมของชุมชน
2.รอยละการบรรลุตามคา รอยละ75
เปาหมายของตัวชี้วัดตาม
สุขภาพ 5 กลุมวัย และ
Service Plan
3.ระดับความสําเร็จของ
ระบบสุขภาพทั้ง 3 ระดับ
ประกอบดวย
3.1 ระบบสุขภาพอําเภอ ระดับ 4
/DHS
3.2 ระบบสุขภาพทุติยภูมิ RS2
F2/HA
3.3ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับ 1
/PCC

กลยุทธ ป 2563
1.การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
(PCC, พชอ.)

2.การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย
3.การพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

4.การพัฒนาระบบการดูแลกลุม
โรคสําคัญในพื้นที่

โครงการป 2563
1.แผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี (PCC)
2.โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอําเภอ
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรี (PCC)
3.โครงการพัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญ
ตอเนื่อง เครือขายอําเภอมวกเหล็ก
4.แผนพัฒนาระบบการดูแลตอเนือง COC
5.แผนการตอบโตสาธารณภัยสถานการณ
อุบัติเหตุกลุมชน (Mass causaulty) และการ
ทํางานเปนทีมรวมกับเครือขาย
6. การพัฒนาเครือขายในระบบการแพทยฉุกเฉิน
7. การสรางเครือขายการแพทยฉุกเฉิน
8. การฝกซอมแผนการจัดการและการเผชิญเหตุ
รุนแรง (Workplace Violence)
9. รูเร็ว รอด ปลอดภัย Stroke
10. โครงการพัฒนาระบบการดูแลกลุมโรคสําคัญ
11. แผนการทบทวนเวชระเบียน กลุมโรคตาม
Tracer
12. แผนการทบทวนอุบัติการณ

ผูรับผิดชอบ
บริการปฐมภูมิ
ทีม PCT
ทีม PCT
บริการปฐมภูมิ
ER

ER
ER
ER
ER
ทีม PCT+CM
ทีม PCT
ทีม PCT+RM

ประเด็น
ยุทธศาสตร
2.พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
ใหเอื้อตอ
การจัดการ
ระบบบริการ
สุขภาพ
3.พัฒนา
บุคลากรให
ครอบคลุม
ดาน
สมรรถนะ
สุขภาพ
ความ
ปลอดภัย
และความสุข
ในการ
ทํางาน

เปาประสงค

ตัวชี้วัดกํากับเปาประสงค

ผลงาน
2562
ระดับ3

เปาประสงคที่ 4
ระบบสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ
พรอมใช

4. ระดับความสําเร็จของ
การจัดการขอมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
5.ระดับความสําเร็จของ
ระบบคลังขอมูลสุขภาพ
อําเภอ

เปาประสงคที่ 5
บุคลากร(เกง) มี
สมรรถนะที่
จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ
ใฝเรียนรู สราง
นวัตกรรม สราง
ผลงานที่ดี
เปาประสงคที่ 6.
บุคลากร(ดี) มี
การคุมครองสิทธิ
ผูปวย มีการ
เคารพในศักดิ์ศรี

1.ระดับความสําเร็จของ
ระดับ1
บุคลากรมีสมรรถนะเชิง
รอยละ60
วิชาชีพผานเกณฑ
2.รอยละหนวยงานมีผลงาน รอยละ
CQI นวัตกรรม R2R
100
3.ระดับความสําเร็จเรื่องการ ระดับ2.5
พิทักษสิทธิ์ผูปวย
4.ระดับความสําเร็จการ
ระดับ5
ดําเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรม
5.รอยละของหนวยงานที่มี
NA
การนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน ไปใช
6.รอยละความพึงพอใจตอ
รอยละ

ระดับ3

กลยุทธ ป 2563

โครงการป 2563

ผูรับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพ
อําเภอ
2.ขับเคลื่อนใหเกิด Smart
Hospital

1. แผนพัฒนาความสมบูรณของขอมูลสุขภาพ
อ.มวกเหล็ก ป 2563
2. แผนพัฒนาระบบคิวออนไลน
3. แผนพัฒนาระบบ E-Hospital

ทีมสารสนเทศ

1.สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคล
2.SMART Personal สู SMART
hospital

1. แผนพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ

ทีม HRD

2. Service Mind พัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดี
3. โครงการ เชียร ชม แชร เชิดชูคนดี
4. ใครครวญภายใน สูการสื่อสารดวยพลังบวก

ทีม HRD
ทีม HRD

4.พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการดาน
การเงินการ
คลังและ
ทรัพยากรให
มี
ประสิทธิภาพ

ของความเปน
องคกร
มนุษย ในทุก
7.รอยละบุคลากรมี
ขั้นตอนของการ สมรรถนะอยูใ นเกณฑปกติ
ดูแล
เปาประสงคที่ 7.
บุคลากร(รัก) มี
ความผูกพันตอ
องคกร
เปาประสงคที่ 8.
บุคลากรมี(สุข
ภาวะ)พฤติกรรม
สุขภาพที่ดีและมี
สภาวะสุขภาพดี

77.75
รอยละ
33.09

เปาประสงคที่ 9
มีการบริหาร
ความเสี่ยงดาน
การเงินการคลัง
อยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่
10. มีระบบ
กํากับดูแลการ
จัดการทรัพยากร

ระดับ 3

1.ระดับความสําเร็จของการ
สอบทานและประเมินผล
การควบคุมภายใน
2.ระดับการวิกฤตทางดาน
การเงิน
3.ระดับความสําเร็จของ
ความเพียงพอและพรอมใช
อุปกรณเครื่องมือ
4.ระดับความสําเร็จของทีม
นําดานสมรรถนะการบริหาร

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3

1. พัฒนาระบบเฝาระวังสถานะการเงินการคลังของ
โรงพยาบาล
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได
2.การพัฒนาการบริหารจัดการโดย 3. ตรวจสอบภายในงานการเงินและบัญชี รพ.สต.
ในเขตอําเภอมวกเหล็ก
หลักธรรมาภิบาล
3.การพัฒนาระบบการบํารุงรักษา 4. ตรวจสอบภายในการจัดซื้อ จัดจางของ รพ.สต.ใน
เชิงปองกัน (ระบบสาธารณูปโภค เขต อําเภอมวกเหล็ก
5. สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทยทั้งเครือขาย
และสิ่งแวดลอม ,เครื่องมือ6. โครงการบํารุงรักษาและทบทวนการใชเครื่องมือ
ครุภัณฑ ฯลฯ)
แพทยที่มีความเสี่ยงสูง
7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ใหมีความพรอมใช
1.การพัฒนาระบบการบริหาร
การเงินการคลัง

CFO
CFO
บัญชีการเงิน
พัสดุ
ทีมเครื่องมือ
ทีมเครื่องมือ
ทีม ENV+
บริหารทั่วไป

ที่มีประสิทธิภาพ จัดการองคกร
เปาประสงคที่
11. ผูนําทุก
ระดับมีสมรรถนะ
ดานการนํา การ
บริหารจัดการ
การกํากับดูแล
การปรับปรุงงาน
(Managerial
competency)

