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ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล

ประเด็น / งาน :   พัฒนาระบบกํากับตดิตามและประเมินผลงาน

ตัวชี้วัด (KPI) : 1. รอยละของแผนงานโครงการไดรับการดําเนินการรอยละ 100

2.แผนงานโครงการที่สอดคลองกับนโยบายตามบริบทของแตละอําภเอและมีกิจกรรมและงบประมาณท่ีเหมาะสม

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ..120401

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร

 1. ผูบริหารฯถายถอดแผนยุทธศาสตร พ.ย.-61 อนุพงษ

ลงสูระดับตําบลทุกแหง กัณฐนา

 2. จัดทําแผน ระดับ CUP และ ระดับ 20 เลม รพ.หางฉัตร  - มีแผนปฏบัติการระดับ 2000 UC พ.ย.-61

รพ.สต.ทุกแหง สสอ.หางฉัตร CUP และ รพ.สต.ทุก คาถายเอกสารแผนฯ

 แหง

3. บันทึกโครงการในโปรแกรมระบบบริหาร  ทุกเดือน รพ.หางฉัตร  - มีการบันทึกโครงการ ม.ค.62- สค.62 อนุพงษ

 และ ความกาวหนาในการดําเนินงาน และรายงานกิจกรรมครบ

ของ สสจ.

4. ติดตามความกาวหนาของโครงการใน ทุกเดือน อนุพงษ

กลุม line ยุทธศาสตรหางฉัตร กัณฐนา

5. ออกนิเทศติดตาม รพ.สต. ปละ 2 ครั้ง อนุพงษ

ตามโครงสราง provider board ประจํา กัณฐนา

อําเภอ ดังนี้

 - PP&P Board (สมพิศ)

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562

คปสอ หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

ลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เปาหมาย

และจํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
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จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย

และจํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ

 - SP. Board (เทียนจรัส)

 - Pepple Board (อนุพงษ/ประจักษ)

 - Good Gov. Board (อนุพงษ/ประจักษ)

โดยเนนประเด็นหลักตามยุทธศาสตร

ที่เปนปญหาในพื้นที่ ดังนี้

 รอบที่ 1 15 คน ทุก รพ.สต. คาอาหารกลางวันผูนิเทศ 7500 UC  กพ. 62 อนุพงษ

 - กระบวนการจัดการแมกลุมเสี่ยง 50บาท*10 แหง*15 คน กัณฐนา

 - การติดตามเด็กอวนในโรงเรียน

 - กระบวนการควบคุมระดับน้ําตาลใน

เลือด ความดันโลหิตในกลุมปวย

 - กระบวนการคนหาหญิงต้ังครรภใน

พ้ืนที่แตละ รพ.สต.

 - RDU มีการจัด Stock หรือไม

 - COC link กับการคนหา palliative Care

ในระดับตําบล

 - กิจกรรมบานปลอยของในแตละพ้ืนที่

 - การดําเนินการ รพ.สต.ติดดาว

รอบที่ 2 15 คน ทุก รพ.สต. คาอาหารกลางวันผูนิเทศ 7500 UC ก.ค.-62 อนุพงษ

 - ติดตามตัวชี้วัด และผลลัพธ ตามยุทธศาสตร 50บาท*10 แหง*15 คน กัณฐนา

ทุกตัว

 - สรุปปญหา พรอมทั้งแนวทางแกไข

คืนขอมูลกลับ รพ.สต. รายงานสง สสจ.

และนํามาจัดทําแผนในปถัดไป
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จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย

และจํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ

6. ประเมินผลงานประจําป 2562 2 ครั้ง เม.ย.-62 อนุพงษ

  ครั้งที่ 1 60 คน 6,000 UC กัณฐนา

   

คาวัสดุ 2,000 UC

 ครั้งท่ี 2  + Ple-Plan 63 คาอาหาร+อาหารวาง 6,000 UC ก.ค.-62

คาเชาสถานที่ 6,000 UC

คาวัสดุ 2,000 UC

39,000.00 
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ยุทธศาสตรท่ี .4 Good Governance

ประเด็น ระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัด  1.ศูนยขอมูลสารสนเทศระดับ จังหวัด อําเภอ มีคุณภาพ

 2. รอยละของจังหวัด อําเภอและหนวยบริการ ผานเกณฑขอมูลคุณภาพ

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1. บทบาทหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสารยังไมชัดเจน

2. Type area 1 ,2 ,3 ในอําเภอหางฉัตร มากกวา ทะเบียนราษฎร รอยละ 6

3. รอยละขอมูลของสาเหตุการตาย(ill define) รอยละ 31

4. คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค IPD รอยละ 72  OPD รอยละ 82

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ...120401. ศูนยขอมูลสารสนเทศอําเภอ   1-30 พ.ย. 61 อนุพงษ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ1. ทบทวนคําสั่ง CIO อําเภอ 1 คณะ คปสอ.หางฉัตร คกก. CIO

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร2. จัดทํา Flow การบันทึกขอมูล  43 แฟม 12 ครั้ง  - วิเคราะหสวนขาดใน  ทุกสิ้นเดือน อนุพงษ

และขอมูล Claimทั้งใน Hosxp และ JHCIS การบันทึกขอมูล และ

เชื่อมโยงกับ CM ทุกโรค ทุกกองทุนฯ การจัดเก็บรายได

และการเงิน พรอมกําหนดผูรับผิดชอบหลัก ความถูกตองของการลง

ตามคูมือการจัดเก็บรายไดจาก สปสช.ป62 บัญชี

 - กองทุนIPD (อนุพงษ)  - กองทุน IPD สามารถ

 - กองทุนวัณโรค  (ธีรพันธ) วิเคราะหกําไร ขาดทุน

 - กองทุนเอดส (เทียนจรัส) เปนรายเคส พรอมทั้งคืน

 - กองทุนโรคไมติดตอ (อาร)ี ขอมูลให MRA พิจารณา

 - OPAE มาตรา7 CAREFER (นพมาศ) ประเด็นพัฒนาตอไป

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ...............หางฉัตร..................จังหวัดลําปาง

งบประมาณ
ลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
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จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 - ประกันสังคมไมครบ 3 เดือนปวย ,สงเงิน  - รายไดจัดเก็บเพ่ิมขึ้น

ไมครบ 5 เดือนคลอด (ปยาพร) ทุกหมวดกองทุนฯ

 - Strok Fast Track (ธิดารัตน)  - สวน QOF ทุกขอได

 - รองเทาเบาหวาน (อาร)ี ขอมูลระดับประเมินที่

 - ฟนเทียมพระราชทาน (รณชัช) 4 -5 ทุกหมวด

 - ไมค้ํายัน , arm sling (นพมาศ)

 - ยาบัญชี จ. (อังคณา)

  - ธาลาสซีเมีย ในหญิงต้ังครรภ (ณษมา)

 - Paliative Care (ณัฐญา)

 - กองทุน PP (อนุพงษ)

 - FP ในหญิงต้ังครรภวัยรุน (กุหลาบทิพย)

 - QOF ป62 (อนุพงษ,ประจักษ)

 - งบฟนฟูสมรรถภาพฯ (ปทุมทิพย)

โดยเริ่มตั้งแตการเช็คสิทธิทุกรายจากหอง

บัตร และ วิเคราะห STM UC ดวย โปร

แกรม Quick view นําเสนอแนวทางแกไข

one page ทุกเดือน

3. ตรวจสอบขอมูล 43แฟมกอนสงทุกเดือน

4. ประชุมทบทวน แกไข 43 แฟมทุกเดือน 20 คน/ 12 ครั้ง รพช. / สสอ.

5. CIO ติดตามประเด็นที่เปนปญหา 12 ครั้ง คปสอ.หางแตร  - คุณภาพของขอมูล

และสําคัญ ดังนี้ ที่เปนปญหาและสําคัญ

 - ขอมูลประชากร Type area ในพ้ืนที่

 - ผูปวยเรื้อรังที่ข้ึนทะเบียนใน แฟม  - คุณภาพของขอมูล

Chronic คปสอ.หางฉัตร ผาน

 - ขอมูลวัคซีนพื้นฐานในเด็ก 1 ป , 3 ป ตามเกณฑ

 - ขอมูลสาเหตุการตาย ill define
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จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 - ขอมูลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน IP-OP

กิจกรรมที่ CIO อําเภอดําเนินการคือ การ

ตรวจสอบทุกเดือน คืนขอมูลใหพื้นที่แกไข

พรอมทั้งเปนพ่ีเลี้ยงในการบริหารจัดการ

ขอมูลทุกประเด็น 

คุณภาพขอมูลพ้ืนฐาน

1. ตรวจสอบขอมูลเทียบทะเบียนราษฎร 

คืนขอมูลให รพ.สต. ปละ 2 ครั้ง

2. ตรวจสอบขอมูลประชากรใน HDC

 เมนู Data Exchange ทุกเดือน

3. ปรับ Flow การบันทึกขอมูลรายสถาน

 บริการโดยเนนขอมูลพ้ืนฐาน เชน

 ID 13 หลัก สรางความเขาใจกับ เจาหนาที่

ที่ในการบันทึก Type area

4. ตรวจสอบขอมูลในโปรแกรมHosxp และ

JHCIS ในสวนของType area เทียบกับ

ทะเบียนราษฎร

5. ปรับปรุงสิทธิการรักษาทุกเดือน  ต.ค. - ธ.ค. 61

 ศูนยสิทธิฯ ประสานคืนขอมูลให หองบัตร

แกไข update ให รพ.สต. เพื่อ แกไข

update ใน JHCIS ทีม CIOอําเภอ

 ติดตามความครบถวนทุกเดือน

6. จัดประชุมการใหรหัสโรคในการวินิจ รพช.30 คน คปสอ.หางฉัตร คาอาหาร+อาหารวาง 8,000 UC กพ.62

ฉัยตาม ICD-10 ICD-9cm เพื่อพัฒนา รพ.สต. 10 คาวิทยากร 9,600 UC

ในสวนของ Audit ทุกแหง 2 วัน คาวัสดุ 2,000 UC
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จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

7. ประชุม ตรวจสอบคุณภาพขอมูล 20 คน ทุก รพ.สต.  - จัดสงขอมูล 43 แฟม 20,000 UC ทุกเดือน อนุพงษ

 Audit OPD  IPD พรอมทั้ง ทวบทวน 12 ครั้ง รพช. ไดทันเวลา และมีคุณภาพ คาอาหาร+ ประจักษ

Flow ของการจัดการขอมูลที่เปนปญหา อาหารวาง

ในการประมวลผลใน HDC 100*20*10เดือน

Digital Transformation

 - แตงตั้งคณะกรรมการ Digital Transformation  - คณะ กก. 1 คณะ อนุพงษ

เพื่อดําเนินงานดังตอไปนี้ ประจักษ

1. Smart Hospital

 1.1 Less Paper ทั้งระบบใน รพ. ระบบคิว ทุกจุดบริการ รพ.หางฉัตร

   - แตงตั้งคณะกรรมาการless paper

   - จัดประชุมเตรียมความพรอมปรับ Flow

การใหบริการในแตละจุด

   - เริ่มทดลองใชงาน

   - วิเคราะหปญหา แนวทางแกไข

   - พัมฒาระบบคิว หองบัตร รพ.หางฉัตร  - คาชุดอุปกรณระบบ 50,000 มค. 62 อนุพงษ

คิวอัตโนมัติ

 1.2 ยกเลิกสําเนาบัตรปชช. ทะเบียนบาน

ในการลงทะเบียนบัตรทอง ใช smart health

Native application แทน

1.3 พัฒนาการใช Application PCC ใน รพ.สต. ประจักษ

ตามที่จังหวัดกําหนด
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จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2. HAIT

 - แตงตั้งคณะกรรมการ พัฒนา HAIT 

 - ดําเนินการ level 1- 3 ตาม Timeline

ดังนี้

level 1  - แผนยุทธศาสตร รพ. พ.ย. - ธค. 61 อนุพงษ

 - จัดทําแผนแมบท IT ออกมาเปนลาย 3-5 ป ธีรพันธ

ลักษณอักษร  - แผนแมบทสารสนเทศ

 - จัดทําแผนโดยการมีสวนรวมของบุคคลที่ รพ.

เกี่ยวของทั้ง ผูบริหาร และผูปฏิบัติซึ่งเปนผูใช  - แผนปฏิบัติการสาร

งานระบบสารสนเทศ สนเทศ

 - วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จตาม

เปาประสงคยุทธศาสตรโรงพยาบาลแลวถอด

ออกมาเปนยุทธศาสตร IT

 - แผนแมบท IT มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน

พันธกิจ ยุทธศาสตร และเข็มมุงของ รพ.

level 2  - ผลการประเมินความ มค. 62- มีค.62 อนุพงษ

 - จัดกระบวนการประเมินและใหคะแนนความ เสี่ยงในระบบสารสนเทศ ธีรพันธ

เสี่ยงของระบบ IT โดยการมีสวนรวมของทุก  - แผนจัดการความเสี่ยง

ฝาย จัดลําดับ ความเสี่ยง

 - ทําแผนจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณ  - แผนปฏิบัติการความ

อักษร โดยกําหนดกลยุทธ ดครงการ และ เสี่ยงในระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ อยางชัดเจน

 - ดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
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จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 - ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการจัดการ

ความเสี่ยง และวิเคราะหผลการประเมิน จัด

ทําเปนรายงาน

level 3  - นโยบายดานความมั่น เม.ย.62- ก.ค. 62อนุพงษ

 - จัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติดานความ คงปลอดภัย ของ รพ. ธีรพันธ

มั่นคงปลอดภัยในระบบ IT  - ระเบียบปฏิบัติดาน

 - สรางนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่อนุญาต ความมั่นคงฯ

ใหเฉพาะผูรับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยในชวง  - ผลการประเมินการรับ

เวลาปจจุบันเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลผูปวยราย รูและเขาใจ ของ user

นั้นได ทุกคน

 - ประชาสัมพันธนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติใหบุคลากร

 - ตรวจสอบบุคลากรไดรับทราบ และเขาใจ

ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบดานความมั่นคง

ปลอดภัยอยางเครงรัด

3. Upgrade โปรแกรม Hosxp และ 1 ครั้ง รพ.หางฉัตร คาactivate 20,000 UC ธค.61 ธีรพันธ

Jhcis เพื่อรองรับแฟมใหม

109,600
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ยุทธศาสตรท่ี .4 Good Governance

ประเด็น การบริหารการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด รอยละหนวยบริการ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

ในปงบประมาณ 2562 ไมเกินรอยละ 4

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1. สถานการณการเงิน ระดับ 1  / 7 plus ไมผานเกณฑ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้ และ การบริหารวัสดุคงคลังฯ

2. การติดตามสถานการณทางการเงินโดย planfin+actual plan ยังไมคลอบคลุมทุกหมวด

3. แผนควบคุมการจัดซื้อยังไมเกินเปาหมายตั้งไว

4. การกํากับการติดตาม ชําระหนี้ ยังไมชัดเจน

4. ศูนยเรียกเก็บ ยังมีศักยภาพไมเต็มที่ในการจัดเก็บทุกกองทุน ทุกหมวด

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ...120401

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  1. จัดทํา planfin โดยคณะกรรมการฯ สง 1 แผน รพ.หางฉัตร  - จัดสงแผน planfin  พ.ย. 61 อนุพงษ

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร ภายในเดือน พ.ย 61 สงขึ้น website ทันเวลา ยุพิน

2. กําหนดผูรับผิดชอบแผน 7 แผนเพื่อ  7 แผน รพ.หางฉัตร  - มีผูรับผิดชอบ กํากับ

ทําหนาที่ กํากับแผน วิเคราะห รายงาน ติดตาม ทั้ง 7 แผน ต.ค.-61 อนุพงษ

ผลตอผูบริหาร รายสัปดาห รายเดือน

ตามรายชื่อดังน้ี

 - งบทดลอง (ยุพิน)

 - ยา และเวชภัณฑ (รุจิรา)

 - วัสดุอื่นๆ (นิบภา)

 - แผนเจาหนี้ (อรพินท)

 - แผนลูกหน้ี (อนุพงษ/ยุพิน)

 - แผนงบลงทุน (อนุพงษ)

 - แผนสนับสนุน รพ.สต. (อนุพงษ/ประจักษ)

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผดิชอบ

แผนปฎิบตัิการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ...............หางฉัตร..................จังหวัดลําปาง

ลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
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จํานวน แหลงงบ

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผดิชอบลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

3. กําหนดผูตรวจสอบคณุภาพบัญขี รพ.หางฉัตร  - มีทีมตรวจสอบคุณภาพ ต.ค.-61 อรพินท

พรอมท้ังรายงาน ใหผูบริหารฯ ทราบ ทางบัญชี ยุพิน

ทุกเดือน

4. กําหนดผูรับผิดชอบการเรียกเก็บทุกสิทธิ ทุกกองทุนฯ รพ.หางฉัตร  - มีผูรับผิดขอบการเรียก ต.ค.-61 อนุพงษ

เพ่ือทําหนาที่ รายงานผลการclaim ราย เก็บทุกกองทุน

สัปดาห รายเดือน ตอ กกบ. และ CFO

5. พัฒนาการ Audit chart โดย MRA ทุก Chart รพ.หางฉัตร  - มีทีม MRA audit ทุกเดือน อนุพงษ

กอนสง Claim เปนรายสัปดาห  - Claim ทันเวลา 100%

6. Claim Center จัดเก็บระบบรายรับ ทุกกองทุนฯ รพ.หางฉัตร  - บันทึกบัญชีตรงกัน ทุกเดือน อนุพงษ

จากสปสช. เปนรายกองทุน พรอมประสาน และเปนปจจุบัน

การเงนิและบัญชี เพ่ือการลงบัญชีที่ถูก

ตองและตรงกัน โดยมีผูรับผิดชอบตาม CM ดังน้ี

 - กองทุนIPD (อนุพงษ)

 - กองทุนวัณโรค  (ธีรพันธ)

  - กองทุนเอดส (เทียนจรัส)

 - กองทุนโรคไมติดตอ (อารี)

 - OPAE มาตรา7 CAREFER (นพมาศ)

 - ประกันสังคมไมครบ 3 เดือนปวย ,สงเงิน

ไมครบ 5 เดือนคลอด (ปยาพร)

 - Strok Fast Track (ธิดารัตน)

 - รองเทาเบาหวาน (อารี)

 - ฟนเทียมพระราชทาน (รณชัช)

 - ไมค้ํายนั , arm sling (นพมาศ)

 - ยาบัญชี จ. (อังคณา)

 - ธาลาสซีเมีย ในหญิงตั้งครรภ (ณษมา)

 - Paliative Care (ณัฐญา)

 - กองทุน PP (อนุพงษ)

 - FP ในหญิงตั้งครรภวยัรุน (กุหลาบทิพย)
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จํานวน แหลงงบ

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผดิชอบลําดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

 - QOF ป62 (อนุพงษ,ประจักษ)

 - งบฟนฟูสมรรถภาพฯ (ปทุมทิพย)

โดยเริ่มตั้งแตการเช็คสิทธิทุกรายจากหอง

บัตร และ วิเคราะห STM UC ดวย โปร

แกรม Quick view นําเสนอแนวทางแกไข

one page ทุกเดือน

7. ประชุมทีม claim center+ CM +  ทุกเดือน รพ.หางฉัตร  - มี one page เสอน คาอาหารวาง  พ.ย. - ต.ค. 62 อนุพงษ

การเงนิและบัญชี เพ่ือวิเคราะหสวนขาด 20 คน กกบ. พรอมแนวทางแก 25*20*10 ครั้ง

แนวทางแกไข ทั้งในเรื่องการบันทึกขอมูล ไข ใหพิจราณาดําเนิน 5000 UC 5000

การเคลม  การวเิคราะหกําไร ขาดทุน การ

จาก IPD เสนอตอ MRA

8. บริหารเจาหนี้ ตามมาตรฐานการจาย ทุกราย รพ.หางฉัตร  - บริหารหนี้ ไปตาม ทุกเดือน อรพินท

หนี้ และสถานการณการเงินในแตละชวง เกณฑมาตรฐาน

 - กําหนดผูรับผิดชอบ (อรพินท)

 - รายงานการบริหารเจาหนี้ และผลกระทบ

ของการจายหนี้ แตละเดือนตาม planfin+

actual plan ตอ กกบ+CFO  ทุกเดือน

 - เสอนแนวทางแกไขในการบริหารลูกหนี้

เพ่ือปองกันภาวะวิกฤตทางดานการเงิน

5000



ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน :   ประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด (KPI) :   1. รอยละของหนวยงานผานเกณฑการประเมินระบบควบคุมภายใน

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ..120401....

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร

 1. ทบทวนคณะกรรมการฯ โดยเพ่ิม  1 คณะ คปสอ.หางฉัตร  - จัดทําแบบควบคุมภาย พ.ย.-61 อรพินท

หน.กลุมงาน และ หน. หนวยงานยอย ใน และบริหารความเสี่ยง

เพ่ือใหการควบคุมภายใน และบริหาร ครบทุกหนวยงานยอย

ความเสี่ยงครอบคลุมทุกหนวย

งานยอย

 2. กําหนดผูรับผิดชอบดานบริหารความ ทุกหนวยงาน คปสอ.หางฉัตร  - มีผูรับผิดชอบแตละ พ.ย.-61 อรพินท

เสี่ยงของหนวยงานยอย ครอบคลุม หนวยงานครบทั้ง 4 

ทั้ง ดานกลยุทธ  ดานการเงนิ ดานโครง ดาน

การ  ดานบริหารและบริการ  - สงรายางานควบคุม หน.กลุมงาน

ภายในและบริหารความ ทุกลุม

เสี่ยง ทุก 6 เดือน

 3. ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ป คปสอ.หางฉัตร  - มีกิจกรรมตรวจสอบ กพ. 62 อรพินท

ละ  2 ครั้ง ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน ภายใน รพ.สต. ครบทุก ก.ค.-62 ประจักษ

ทั้ง การเงินบัญชี  พัสดุ บริหารยาเวชภัณฑ แหง พรอมท้ังรายงาน

และการจัดเก็บรายได ผลให สสจ. ทราบ

ผูรับผดิชอบ

แผนปฎิบตัิการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562

คปสอ หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

ลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน :   ประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด (KPI) :   1. รอยละของหนวยงานผานเกณฑการประเมิน ITA

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ....120401....

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร

 1. ทบทวนคณะการทํางานในสวนของ 2 คณะ รพช.  - มีคณะทํางาน ITA ต.ค.-62 อรพินท

รพช. สสอ. พรอมกําหนดบทบาทหนาที่ สสอ. ระดับ รพช.  และ สสอ. ประจักษ

  -ผุอํานวยการ รพ. + หน.กลุมงาน

  -สสอ. + จนท.ใน สสอ. และ ผอ.รพ.

สต. ทุกแหง

 - ประชุมทบทวน ITA (EB 1- EB11) 15คน รพช. 1500 มค.62 อรพินท

2. คัดเลือกแผนงานโครงท่ีบุคคลภายนอก  - มีรายงานการคัดเลือก ม.ค.-62

มีสวนรวม โครงการ ประจักษ

 - จัดทําคูมือ Flow chart โครงการ

 - จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมทุก

โครงการ

 - ระบุความเสี่ยงเพ่ือปองกันการละเวน

แนบทายโครงการ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562

คปสอ หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

ลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย

และ

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
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จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย

และ

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

3. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ครอบคลุม  - มีแผนควบคุม กํากับ มค. 62 อรพินท

ทุกหนวยงานยอย  โดยพิจารณางบฯ ติดตามระบบการทํางาน ประจักษ

ประมาณตาม planfin และ fixcost

ของ สสอ. และ รพ.สต.

4. กํากับติดตาม การจัดซื้อ พรอมรายงาน  - รายงาน EB1- EB11 ทุกเดือน อรพินท

ผลตอผูบริหาร รายสัปดาห รายเดือน ประจักษ

5. จัดทําแบบประเมินตนเองตามแบบ  - จัดทําแบบประเมินฯ ทุกเดือน อรพินท

หลักฐานเชิงประจักษ ทุกกาสั่งซื้อ ทุกรายการ ประจักษ

สั่งจาง
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1500
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ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน :  พัฒนางาวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :  1) จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอยอด

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :บุคลากรสุขภาพระดับปฏิบัติการมีผลงานแตขาดการจัดหมวดหมูและรวบรวมเปนชุดความรูและแลกเปล่ียนกัน

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ...120401... โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยี

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร การแพทยคปสอ.หางฉัตร

 1. กําหนดนโยบาย ตามแผนยุทธ พ.ย.-61 สมพิศ

ศาสตรที่จังหวัดกําหนด คณะกรรมการ

2.ทบทวนคณะกรรมการKMของ พ.ย.-61 KM

คปสอ.หางฉัตร ของ

3.ควบคุม ติดตาม กํากับ 130 เรื่อง รพ.หางฉัตร  - มีCQI อยางนอย1เรื่อง คปสอ.หางฉัตร

กําหนดเปนKPIในสมรรถนะหลัก สสอ.หางฉัตร ในงานและนวัตกรรมหรือ

ของบุคลากรทุกคน รพสต. งานวิจัย1เรื่องตอรพสต.

4.จัดประชุมวิชาการใหความรูเรื่อง 40 คน รพ.หางฉัตร คาอาหาร+อาหารวาง*3ครั้ง 12,000 UC ธค.61 สมพิศ

การทําวิจัยเบื้องตน R2R นวัตกรรม รพช. คาวิทยากร6ชม.*3ครั้ง 10800 UC มค/กพ62 คณะกรรมการ

CQI สสอ. คาวัสดุเพ่ือจัดทําคูมือ 4,000 UC KM

รพ.สต. และรูปเลม ของ

3 วัน คปสอ.หางฉัตร

 

เปาหมาย

และ

จํานวน

พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562

คปสอ หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

ลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจจกรรมรอง
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จํานวน แหลงงบ

เปาหมาย

และ

จํานวน

พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบลําดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจจกรรมรอง

5.จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู 40 คน รพ.หางฉัตร คาอาหาร+อาหารวาง 12,000 UC มึค62 สมพิศ

(มหกรรมKM) รพช. คาวิทยากร6ชม.*2คน 7,200 UC คณะกรรมการ

สสอ. KM

รพ.สต. ของ

คปสอ.หางฉัตร

46000
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12000

10800

4000
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12000

7200

46000



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

1 120401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 0

2 และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร 201,100 201,100

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

201,100 0 0 0 201,100รวม ย.4 ทั้งหมด ....1...... โครงการ เปนเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ....................  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



4. Good Governance  
Excellence


