1. กรอบแนวทาง
การจัดทาแผนปฏิบัติการ/โครงการ

กรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณดาเนินงาน/ โครงการ
โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณดาเนินงาน ประจาปี 256๓ ของโรงพยาบาล
พะเยา ยังคงคานึงถึงแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ถ่ายระดับ
จากแผนยุทธ า ตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ด้าน าธารณ ุข นโยบายของกระทร ง าธารณ ุขประจาปี 256๓
นโยบายของผู้ ตร จราชการเขต ุ ขภาพที่ ๑ , จัง ัดพะเยา , านักงาน าธารณ ุขจัง ัดพะเยา และ
Hospital Profile (Direction & Performance) ของโรงพยาบาลพะเยา
๑. วิ ัยทัศน์ (Vision)โรงพยาบาลพะเยา
“บริการ ุขภาพอย่างมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประทับใจผู้ใ ้และผู้รับบริการ”
๒. พันธกิจ (Mission)
๑. จัดบริการที่เป็นองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
๒. พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้าน ุขภาพ
๓. ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔. บริ ารจัดการองค์กรอย่างมีประ ิทธิภาพ
๓. เป้าประ งค์ (Goal)
“ ประชาชน ุขภาพดี เจ้า น้าที่มีความ ุข ระบบ ุขภาพยั่งยืน”
๔. เข็มมุ่งของโรงพยาบาลพะเยา
ร้างความปลอดภัย
เพิ่มประ ิทธิภาพด้านการจัดการ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
๕. ยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา
๑) ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ
๒) พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย
๓) บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้
๔) พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
๖. วัตถุประ งค์เชิงยุทธศา ตร์
๑) ภาคีเครือข่าย ุขภาพมีความพึงพอใจ และมี ่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ุขภาพ
๒) ระบบเฝ้าระวังตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรค และภัยพิบัติต่างๆ มีประ ิทธิภาพ
๓) ระบบบริการ ุขภาพเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยง เ มาะ มและ อดคล้องกับบริบทพื้นที่
๔) พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Center)
๕) ระบบบริ ารทรัพยากรบุคคล มีประ ิทธิภาพ

๖) ระบบการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ มีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล
๗) ระบบบริ ารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ยึด ลักการจัดการที่ดี มีความโปร่งใ ตรวจ อบได้
และมีประ ิทธิภาพ
๘) ระบบบริ ารการเงินการคลังมีเอกภาพและประ ิทธิภาพ
๙) ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี าร นเทศเอื้อต่อการดาเนินการตามภารกิจได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี 256๓
เน้นผลลัพธ์ของงาน โดยบูรณาการแผนและกิจกรรมต่างๆ โดย ลักการ
1. เพิ่มรายได้ จาก Productivities ของบริการที่เพิ่มขึ้นในทุก น่ ย
๒. ลดค่าใช้จ่าย โดยการใช้ทรัพยากรอย่าง มเ ตุ มผล และกลไกการดูแลผู้ป่ ยต่อเนื่อง
๓. พัฒนาประ ิทธิภาพงาน ลดค ามแออัดลดรอคอย พัฒนา ู่การเป็น Smart Hospital
จัดการค ามเ ยี่ งทุกระบบ ใ ้มีค ามปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ใ ้บริการ ร มทั้งโปร่งใ ตร จ อบได้

เป้า มายการจัดบริการ
เพิ่ม ักยภาพการจัดบริการ ทุกมิติ
เพิ่มคุณภาพการใ ้บริการภายใต้ 2P Safety
พัฒนาระบบ ่งต่อผู้ป่ ยทั้งระบบ (Refer-In , Refer-Out , Refer-Back)
พัฒนาใ ้เป็น Smart Hospital
Monitoring & Evaluation (M&E)

กรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณดาเนินงาน/ โครงการ
โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศา ตร์
ยุทธศา ตร์ที่ ๑
ยุทธศา ตร์ที่ ๒
่งเ ริม ขุ ภาพ ป้องกันโรค
พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มี
และคุ้มครองผู้บริโภคแบบ คุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
บูรณาการ
Promotion Prevention
Service Excellence
& Protection Excellence

ยุทธศา ตร์ที่ ๓
บริ ารจัดการบุคลากรเชิง
กลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่ง
การเรียนรู้
People Excellence

ยุทธศา ตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบ
บูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
Governance Excellence

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑) ่งเ ริม ุขภาพกลุ่มวัย
(แม่ละเด็ก ,ผู้ ูงอายุ)
๒) LTC/COC/
Intermediate Care
๓) พัฒนาGreen&Clean
Hospital/รพ.3ดี
๔) ความรอบรู้ด้าน ุขภาพ
๕) การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้าน าธารณ ุข

๑) พัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ (PCC)
๒) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
งานบริการและระบบบริการ
ุขภาพ (OPD,IPD,ER)
๓) การแก้ไขปัญ า ุขภาพใน
พื้นที่ (TB , COPD,Suicide)
๔) Service Plan 22 าขา

๑) วางแผนกาลังคนด้าน
ุขภาพ (HRP)
๒) การผลิตและพัฒนา
กาลังคน (HRD)
๓) พัฒนาระบบบริ าร
จัดการกาลังคน ด้าน
ุขภาพ (HRM)
๔) Research/R๒R/KM

๑) บริ ารจัดการการเงิน
การคลัง น่วยบริการ
๒) ระบบข้อมูล าร นเทศ
๓) การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน ถานบริการ
๔) การขับเคลื่อนยุทธศา ตร์
กากับติดตามและประเมินผล
๕) ระบบควบคุมภายใน/
บริ ารความเ ี่ยง

กรอบการนิเทศและตรวจราชการ ตามประเด็นที่ าคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Agenda Base
ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดาริ
ประเด็นที่ ๒ กัญชาทางการแพทย์และ มุนไพรเพื่อเ ร ฐกิจ
Function Base
ประเด็นที่ ๓ ุขภาพกลุ่ม ัย
ประเด็นที่ ๔ ลดแออัด ลดรอคอย
Area Base
ประเด็นที่ ๕ TB
ประเด็นที่ ๖ COPD+PM2.5
ประเด็นที่ ๗ Health Literacy
ประเด็นที่ ๘ NCDs

กรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

