Service Profile
หน่วยงาน : งานแผนงาน โรงพยาบาลกันตัง
1. บริบท (Context)
เป็นโรงพยาบาลที่มีโครงสร้างองค์กรที่มีผู้รับผิดชอบงานแผนงานโดยตรง
มีการร่วมกันจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ประจาปี
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทาแผนงานประจาปีจากหน่วยงานต่างๆ
มี
คณะกรรมการพิจารณา คัดกรอง แผนงานโครงการจากหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
(ก.) หน้าที่และเป้าหมาย :
หน้าที่ 1. นานโยบายสู่การ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดาเนินขององค์กร
2.รวบรวม สรุป วิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงานประจาปี
3.วางแผนการดาเนินงานประจาปี
4. จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
5. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย เพื่อให้องค์ก่อนดาเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์องค์กร
(ข.) ขอบเขตการให้บริการ
การบริหารทัพยากรและการประสานงบประมาณ การวางแผน ติดตาม/ประเมินผล วิเคราะห์ผล
การปฏิบัติงานประจาปี
ศักยภาพ :ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน หัวหน้างาน ผ่านหลักสูตรการอบรมผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้นระดับกลางระดับสูง ซึ่งมีส่วนทาให้การระดมความคิดการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และเครื่องชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่
ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในองค์กรและในชุมชน บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ ความสามารถในการบูรณาการทางานร่วมกันได้ดี
(ค.) ผู้รับผลงานและความต้องการที่สาคัญ
ลูกค้าภายใน
ฝ่าย / หน่วยงาน
ความต้องการของผู้รับผลงาน
ผู้บริหาร
มีข้อมูลในการสรุปผลงานประจาปี สถานการณ์การเงิน การคลัง วิเคราะห์โอกาส
พัฒนา เพื่อตัดสินใจในการบริหารงาน มอบโยบายการดาเนินงาน
กลุ่มงานต่างๆ
นโยบายผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลงานประจาปีของ
โรงพยาบาล การส่งต่อข้อมูลผลการสารวจระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผู้ให้บริการ เพื่อประกอบการจัดทาแผนงานประจาปี
ลูกค้าภายนอก
ฝ่าย / หน่วยงาน
ความต้องการของผู้รับผลงาน
สสจ.
การจัดทาแผนงานพัฒนาสุขภาพและมีการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
(ง.) ประเด็นคุณภาพที่สาคัญของหน่วยงาน :

การจัดทาแผนงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และอัตราการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด
ในระยะเวลาที่กาหนด
(จ.) ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ จุดเน้นในการพัฒนา
ความท้าทาย : ขาดการวางแผน ดาเนินการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส แต่เป็น
การติดตามประเมินผล ประจาปี ทาให้การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานไม่บรรลุตัวชี้วัดผลงานได้ครอบคลุมทุก
ตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่กาหนด การประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถร่วมกันดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการ บูรณาการงานให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสม
ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ : การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานรายไตรมาสเพื่ อ สามารถประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและสามารถปรับปรุงแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
จุดเน้นในการพัฒนา:การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลงาน ตามระยะเวลาที่กาหนด
ภายใต้ตัวชี้วัดผลงานที่เหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้สามารถดาเนินงานได้ตรงกับ
ปัญหา และสาเหตุได้ทันเวลา เหมาะสม
แนวทางป้องกัน:มีการจัดทาผังกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีระบบ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานราตรมาส
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : ทาให้มีการดาเนินงานตามแผน การ ติดตาม การประเมินผลได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด
(ฉ.) ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ):
- ปริมาณงาน
1.) ร้อยละของการจัดทาสรุปผลงานประจาปีของกลุ่มงาน ครอบคลุม ร้อยละ 100
เป้าหมาย ร้อยละ 100
2.) ร้อยละของการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ครอบคลุม ร้อยละ 100
เป้าหมาย ร้อยละ 100
3.) ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปี> ร้อยละ 90
เป้าหมาย> ร้อยละ 90
- อัตรากาลัง นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 คน
- เทคโนโลยี ใช้ระบบ IT ของโรงพยาบาลในแจ้งแผนงาน/โครงการประจาปี ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน ตัวชี้วัดผลงาน ระบบการติดตาม การรายงานผลการติดตามการดาเนินงาน การประเมินผลงาน
รายไตรมาส
- เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการสาคัญ
สิ่งที่คาดหวังจาก
ความเสี่ยงสาคัญ
ตัวชี้วัดสาคัญ
(Key Process)
กระบวนการ
(Key Risk)
(Performance
(Process Requirement)
Indicator)
1.การสรุปผลงาน
- เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลผล -การรวบรวมข้อมูล -ข้อมูลสรุป ประเมินผล
ประจาปี ปัญหา/
การปฏิบัติงานประจาปี และ สรุปผลงาน สรุปผล การดาเนินงานประจาปี
อุปสรรค
ผลการดาเนินงานตาม
การดาเนินงานที่ไม่ จานวน 5กลุ่มงาน เป็น
ตัวชี้วัดผลงาน
ถูกต้อง
ข้อมูลที่นาไปสู่การจัดทา
- ตรวจสอบความถูกต้อง
โครงการแก้ไขปัญหาที่

ของข้อมูล
2. การวางแผน

- หน่วยงานที่ร่วมกันจัดทา
แผนงานประจาปี

3.การดาเนินงาน

- แผนผังกากับการ
ดาเนินงานประจาปี

ถูกต้อง
- หน่วยงานที่มีการ จานวนแผนงาน/
วางแผนการ
โครงการทีอยู่นอก
ดาเนินงานประจาปี แผนการปฏิบัติงาน
ไม่ครอบคลุม
ประจาปี
- หน่วยงานไม่ได้ จานวนแผนงาน/
ดาเนินงานตาม
โครงการที่มีการ
ระยะเวลาที่กาหนด ดาเนินงานตามระยะเวลา
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90

3.

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน(Performance Indicator)
- อัตราการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนบริหารงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
- ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและป้องกันความเสี่ยงสาคัญแผนบริหารงบ
ของแต่ละกระบวนการ
ลาดับ
เรื่อง
การปรับเปลี่ยน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. - ก ารจั ด ท าแ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ งาน - มี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น - มี ก ารใช้ ท รั พ ยากร
ประจ าปี มี การวบรวม จั ด ท าในกลุ่ ม ป ร ะ จ า ปี ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ร่ ว ม กั น ได้ อ ย่ า ง มี
งานแผนงานภายหลั ง การรวบรวม หน่ ว ยงาน ก่ อ ให้ เกิ ด การบู ร ณา ประสิทธิภาพ
ข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆโดยไม่ได้นามา การ แผนงาน/โครงการ โดยมี
วิเคราะห์บูรณาการร่วมกัน
การใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ลาดับ
เรื่อง
การปรับเปลี่ยน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
2. - การรายงานผลการด าเนิ น งานตาม - มีการรายงานนาเสนอแผนผัง -มีระบบการแจ้งเตือน
แผนงาน/โครงการตามระยะเวลาที่ กากับการติดตามการดาเนินงาน แผนงาน/โครงการที่
กาหนด
ตามแผนทาง ระบบITที่สืบค้นได้ ยังไม่ได้ดาเนินงาน
สะดวก
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

5.

แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- โครงการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลงาน ตามระยะเวลาที่กาหนด

