การติดตาม ควบคุมกํากับ และประเมิน ยุทธศาสตร
เพื่อปรับปรุงแผนงาน/โครงการ รอบ 6 เดือนหลัง
กรอบการบูรณาการยุทธศาสตรจังหวัดสระแกว

Agenda

Area

Innova
tion

Function

Area

ยุทธศาสตร 20 ป 2560 - 2579
แผนยุทธศาสตร 5 ป (สสจ.& เครือขาย)

60-64 65-69 70-74 75-79

Agenda & Function
• นโยบาย
• KPI
• ปญหาเรงดวน

กระทรวงฯ
เขตสุขภาพ
ผวจ.สระแกว

แผนปฏิบัติการประจําป
งานประจํา

ยุทธศาสตร
Monitoring

KPI ยุทธศาสตร /ประชุม คปสจ.,กบห.,หัวหนากลุม
/คปสอ.ติดดาว /นิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง /รายงาน

Evaluation
รายป /5 ป /20 ป
Result ถึงประชาชน

Scorecard

ตองกลั่นกรอง
ตรวจสอบ
เพิ่มเปน
ยุทธศาสตร

หรือเปนงาน
Routine

กรอบการประเมินผลยุทธศาสตรสุขภาพ สระแกว
รอบ 6 เดือน
ประเมินยุทธศาสตรฯ รอบ 6 เดือน
•
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานตาม
KPI
32
ตั
ว
KAA
• เปาประสงค
• มาตรการ
• กลยุทธ/ มาตรการ / KPI
• แผนงานโครงการ
• กิจกรรมสําคัญ
การบริหารจัดการ
• วางแผนการประเมินโครงการ
•
•
•
•
•

การถายทอดแผน
การควบคุมภายใน ตรวจสอบ
ภายใน
การประสานงาน
การควบคุม กํากับ
คน เงิน ของ (5M 1T 1E)

• รูปแบบการบริหารแผนงาน/โครงการ
• การบริหารทรัพยากร
• การบูรณาการแผนงาน คน เงิน ของ

Evidence Base

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบสุขภาพที่ประชาชนทุกคนเปนเจาของ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

1. ยกระดับความพรอมของสถานบริการ
และบุคลากรในการจัดบริการและดูแล
ผูสูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (กาย ใจ
สังคม และสวัสดิการ) แบบครบวงจรดวย
การแพทยแผนผสมผสาน

1. รอยละของสถานบริการทุกระดับที่
ผานมาตรฐานการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
ครบวงจร One Stop Service

1. โครงการเตรียมความพรอมการ
ใหบริการ และบุคลากรเพื่อรองรับการ
จัดบริการแกผูสูงอายุแบบครบวงจร

2. พัฒนาศักยภาพของเครือขายในการ
ดูแลผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ดวย
การแพทยแบบผสมผสานภายใตธรรมนูญ
สุขภาพของชุมชน

2. รอยละของตําบลที่มีระบบสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสและการดูแลระยะยาวใน
ชุมชน (Long Term Care) ผานเกณฑ

2. โครงการประชารัฐรวมใจดูแลผูสูงวัย

3. สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชา
รัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงาน
ดูแลสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุน โดยเนน
การสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และการจัดการสิ่งแวดลอมที่
เปนภัยคุกคามตอสุขภาพ

3. รอยละของเทศบาล/อบต. ที่มี
แผนงานปองกันและแกไขปญหา
สุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุน วัยทํางานที่
เปนปญหาสําคัญในชุมชน โดยการมีสวน
รวมของประชาชนและมีการดําเนินงาน
ตามแผน

3. โครงการสํารวจการจัดการอาหารและ
ภาวะโภชนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดสระแกว
4. โครงการวัยเรียนวัยรุน สดใส วัย
ทํางานมีคุณภาพชีวิตดี

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเปนเลิศ
กลยุทธ
4. ยกระดับบริการระดับปฐม
ภูมิทุกแหงใหมีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ ฯ

ตัวชี้วัด
4. รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว
5. ระดับความสําเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA)
6. เครือขายบริการผานเกณฑกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพ
อําเภอ (District Health System)

โครงการ
5. โครงการยกระดับการจัดบริการ
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ใหมี
คุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาชีวิตกลุม
วัยและภัยสุขภาพแบบมีสวนรวม

7. ประชาชนกลุมเปาหมาย ของทีมหมอครอบครัวไดรับการดูแล
ตามมาตรฐาน ในกลุม ผูสูงอายุ ผูปวยระยะสุดทาย ผูพิการ และ
เด็ก 0-5 ป
8. ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการและ
หลัก 3อ.2ส. ผานเกณฑที่กําหนด (ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป)
5. สงเสริมระบบบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลใหเปนระดับ Convenience
เปน Excellence Center และทีมสห
สาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
รวมกับโรงพยาบาลเอกชน/มหาวิทยาลัย
ในเครือขายเพื่อรองรับ AEC

9. จํานวนโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการแบบ
Convenience

6. โครงการExcellence center

10. ยกระดับศักยภาพการใหบริการ Service
Plan 5 Excellence

7. โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
สะดวกสบาย (Convenience
Service Hospital)

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเปนเลิศ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

6. เสริมสรางความพรอมระบบสุขภาพสู
สังคมดิจิตอลและสังคมนานาชาติ รองรับ
การปฏิรูปประเทศไทยแลนด 4.0 และ
นานาชาติ ใหบุคลากรมีทักษะในการ
สื่อสารระดับนานานชาติโดยรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่

11. จํานวนบุคลากรที่สื่อสารไดอยางนอย 2
ภาษา
12. จํานวนสถานบริการทุกระดับมีชองทาง
การสื่อสารเฉพาะผูรบั บริการชาวตางชาติ
13. รอยละของสถานบริการทุกระดับมีภาคี
เครือขายการสื่อสาร 3 ภาษา

8. โครงการสาธารณสุขสระแกว 2
ภาษา (อังกฤษ กัมพูชา)

7. สนับสนุนการลงทุนดานการผลิต
สมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพรใน
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อการ
กระจายสินคา โดยการสรางความรวมมือ
กับนักลงทุนภาคเอกชน

14. รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่
ไดมาตรฐาน
15. หนวยบริการมีมูลคาการใชยาสมุนไพร
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
16. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรมการบริการดวยแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

9. โครงการยกระดับสถานบริการ
สุขภาพและผลิตภัณฑสมุนไพรใหมี
คุณภาพมาตรฐานโดยการมีสวนรวม
ของภาคเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ องคกร บุคลากร ทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุขและกําลังคนทาง
สุขภาพของจังหวัดสระแกว มีความ
เพียงพอ มีสมรรถนะสูง มีความสุขใน
การทํางานและมีความคงอยูอยาง
ภาคภูมิใจ

17. รอยละของหนวยงานมีกระบวนการสรางคานิยม
MOPH-SK
18. ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการพัฒนา
องคกรที่มีความสุข

10. โครงการองคกรแหงความสุข
(Happiness is all around)

19. ระดับความสําเร็จในการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพ
20. รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนาตาม
เกณฑที่กําหนด
21. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข
(Retention rate)
22. รอยละของหนวยบริการมีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ

11. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัด
สระแกว

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ องคกร บุคลากร ทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธ
9. เสริมสรางและพัฒนาใหทุก
หนวยงานสาธารณสุขเปนองคกรธรร
มาภิบาลอยางเปนรูปธรรม และ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
พัฒนาใหหนวยบริการมีความมั่นคง
ดานการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด

โครงการ

23. รอยละของหนวยงานภายในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแกวผานเกณฑการ
ประเมิน ระบบการควบคุมภายใน
24. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแกวผานเกณฑการ
ประเมิน ITA

12. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย
ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสระแกว
13. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแกว

25. ระดับความสําเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์
การควบคุมปญหาวิกฤติการเงินระดับ 7 ของ
หนวยบริการในพื้นที่
26. หนวยบริการสรางความมั่นคงทางการเงิน
การคลังจากการเพิ่มรายไดจากผลิตภัณฑและ
บริการดานสุขภาพ

14. โครงการเสริมสรางความมั่นคงทางการ
เงินการคลังและการเฝาระวังสถานการณ
การเงินการคลังของหนวยบริการจังหวัด
สระแกว

27. รอยละของคุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ
ไมนอยกวา 75
28. รอยละของขอมูลสาเหตุการตายที่ไมทราบ
สาเหตุไมเกิน 25

15 โครงการพัฒนาคุณภาพขอมูลสุขภาพ
และการแพทยจังหวัดสระแกว

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดน และSEZ
กลยุทธ
10. พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
ของจังหวัดสระแกวเพื่อรองรับการ
พัฒนาพื้นที่สาธารณสุขชายแดนและ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในดานการ
จัดการระบบสุขภาพ การจัดการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม การคุมครอง
ผูบริโภค การตอบโตและเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพโดยการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายและประชาชน

ตัวชี้วัด

โครงการ

29. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
จัดการสุขภาพชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

16. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ดานสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดสระแกว ป 2561

30. ระดับความสําเร็จของการยกระดับบริการ
สุขภาพเพื่อรองรับเมืองสุขภาพชายแดน

17. โครงการยกระดับบริการสุขภาพเพื่อ
รองรับเมืองสุขภาพชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

31. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบ
การติดตามการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อ
รองรับอาเซียน

18. โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ชาวตางชาติ เพื่อรองรับอาเซียน

32. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศตาม MOU

19. โครงการสรางความตระหนักและ
เตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและ
ภัยสุขภาพตามแนวชายแดนไทย –
กัมพูชา ประจําปงบประมาณ 2561

{

Gap/สิ่งที่
พบ เบื้องตน

การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติไมชัดเจน
ไมใชมาตรการตามยุทธศาสตร
แยกยุทธศาสตรออกจากงานปกติไมได
ไมไดมองภาพการบูรณาการแบบเครือขาย
แยกบริบทแตละระดับไมชัดเจน(สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.)
ขาดการประชาสัมพันธให Stake Holder รับรู
การมีสวนรวมของภาคีเครือขายไมชัดเจน
ภารกิจงานซ้ําซอน
ไมสามารถประเมินผลยุทธศาสตรได
สงแผนงานโครงการลาชา

ภายใตการควบคุมภายใน ตอบไมไดวามียุทธศาสตรแลวดีขึ้นอยางไร
ตรวจสอบภายใน

