การบริหารแผนยุทธศาสตร์
พ ัฒนาระบบสุขภาพจ ังหว ัด
่ ผนปฏิบ ัติการ
และถ่ายทอดสูแ

การบริหารเชงิ ยุทธศาสตร์พ ัฒนาระบบสุขภาพจ ังหว ัด
และกาหนดต ัวชวี้ ัดการดาเนินงาน ปี 2561
1.ผลการดาเนินงานสาธารณสุข ปี
2560
2.สาเหตุการตาย/การป่วย/โรคเฝ้า
ระว ัง
3.YLLs จ.มหาสารคาม 2559
4.แผนชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และ
ต ัวชวี้ ัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

1.การจ ัดลาด ับ
ความสาค ัญของ
ปัญหาสาธารณสุข
ปี 2561
(10 อ ันด ับ)

การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
จ ังหว ัดมหาสารคาม
ปี 2558-2561
และต ัวชวี้ ัดการดาเนินงาน
ปี 2561

5.แผนพ ัฒนาจ ังหว ัดมหาสารคาม
2561

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม ปี 2558-2561
ั ัศน์
วิสยท

ประชาชนจ ังหว ัดมหาสารคาม มีสข
ุ ภาพดี ภาคีมส
ี ว่ นร่วมจ ัดระบบบริการสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน ภายในปี 2561

4 ยุทธศาสตร์

่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและคุม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 สง
้ ครองผูบ
้ ริโภคเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 บริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

18 เป้าประสงค์
15 แผนงาน /44 โครงการ
105 ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย (1) ประชาชนสุขภาพดี (2) เจ้าหน้าทีม
่ ค
ี วามสุข (3) ระบบสุขภาพยง่ ั ยืน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และต ัวชวี้ ัด
ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม
และต ัวชวี้ ัดดาเนินงาน ปี 2561

ยุทธศาสตร์

จานวน
แผนงาน

โครงการ

ต ัวชวี้ ัด

่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและ
1. สง
คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคเป็นเลิศ
(Prevention Promotion &
Protection Excellence)

4

12

40

2.บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)

5

21

39

3.บุคลากรเป็นเลิศ (People
Excellence)

1

3

6

4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)

5

8

20

15

44

105

รวม

วาระสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 (จุดเน้นหนัก)
ความสาคัญสูงสุด : โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
1. MCH/พัฒนาการเด็ก/Iodine/IQ
2. พชอ.
3. EOC
4. DM/HT/CKD
5. OV/CCA
1.
6. GREEN & CLEAN
Prevention
Hospital
Promotion &
7. Food Safety
Protection
Hospital
Excellence

4.
Governance
Excellence
1. PMQA / HA / รพ.สต. ติดดาว
2. วิกฤติทางการเงิน

2.
Service
Excellence

1. PCC
2. RDU/AMR
3. One Day Surgery
4. ลดการตายจากการติดเชื้อ
ของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
5. ลดการตายจากการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด
6. ECS
7. TB
8. Herbal City

3.
People
Excellence
1. Happy MOPH

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปี 2561
1. การลงนามในคารับรองการปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ 2561 ในทุกระดับ
2. การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับ คกก.ระดับจังหวัด เช่น คกก.โรคติดต่อฯ คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) คกก.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินฯ คกก.ศปถจ. เป็นต้น
3. การประกาศเป็นวาระสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
4. การขับเคลื่อนนโยบายผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
5. การเร่งดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่
ให้เป็นบทบาทสาคัญของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
6. การติดตามการดาเนินงานของวาระสุขภาพจังหวัด กับ คกก.กบห. ทุกสัปดาห์ และ คกก.กวป. ทุกเดือน

การทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบ ัติการระด ับ CUP ปี 2561

ทีส
่ อดคล้องก ับแนวทางการดาเนินงาน
ของจ ังหว ัดมหาสารคาม ปี 2561

กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
และกาหนดต ัวชวี้ ัดการดาเนินงาน ปี 2561
1.ผลการดาเนินงาน
สาธารณสุข ปี 2560
2.สาเหตุการตาย/การป่วย/
โรคเฝ้าระว ัง
3.YLLs จ.มหาสารคาม 2559
4.แผนชาติ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) และต ัวชวี้ ัดกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2561

5.แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด
มหาสารคาม 2561

1.การ
จ ัดลาด ับ
ความสาค ัญ
ของปัญหา
สาธารณสุข
ปี 2561
(10 อ ันด ับ)

การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพ
จ ังหว ัดมหาสารคาม
ปี 2558-2561
และต ัวชวี้ ัดการ
ดาเนินงาน
ปี 2561

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม ปี 2558-2561
ั ัศน์
วิสยท

ประชาชนจ ังหว ัดมหาสารคาม มีสข
ุ ภาพดี ภาคีมส
ี ว่ นร่วมจ ัดระบบบริการสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน ภายในปี 2561

4 ยุทธศาสตร์

่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและคุม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 สง
้ ครองผูบ
้ ริโภคเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 บริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

18 เป้าประสงค์
15 แผนงาน /44
โครงการ
105 ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย (1) ประชาชนสุขภาพดี (2) เจ้าหน้าทีม
่ ค
ี วามสุข (3) ระบบสุขภาพยง่ ั ยืน

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม
่ ารปฏิบ ัติการระด ับ CUP
และต ัวชวี้ ัดการดาเนินงาน ปี 2561 สูก
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม ปี 2558-2561
ั ัศน์
วิสยท

ประชาชนจ ังหว ัดมหาสารคาม มีสข
ุ ภาพดี ภาคีมส
ี ว่ นร่วมจ ัดระบบบริการสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน
ภายในปี 2561

18 เป้าประสงค์
15 แผนงาน /44
โครงการ
105 ต ัวชวี้ ัด

4 ยุทธศาสตร์

่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 สง
คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 บริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
่ ารปฏิบ ัติ
สูก

แผนปฏิบ ัติการระด ับ CUP
จานวน 13 แห่ง

PPB+เงินบารุง

ประธาน CUP
กาก ับดูแล

แผนปฏิบ ัติการระด ับ รพ.สต.
จานวน 175 แห่ง

งปม. กองทุน
หล ักประก ันสุขภาพใน
้ ที่
ระด ับท้องถิน
่ หรือพืน
142 กองทุน

สสอ.
กาก ับดูแล

ทร ัพยากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัด
และต ัวชวี้ ัดการดาเนินงาน ปี 2561 ในระด ับจ ังหว ัด-อาเภอ-ตาบล
ของจ ังหว ัดมหาสารคาม
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม ปี 2558-2561
และต ัวชวี้ ัดการดาเนินงาน ปี 2561
4 ยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์ 105 ต ัวชวี้ ัด ข ับเคลือ
่ นด้วย 15 แผนงานหล ัก
กระบวนการ
การมอบหมาย PM 14 แผนงานหล ัก และ MOU ระหว่าง นพ.สสจ.-รอง นพ.สสจ.
การลงนามบ ันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจ ังหว ัด-CUP และ CUP-ตาบล
การควบคุมกาก ับ..ด้วยระบบนิเทศงานสาธารณสุข
การประเมิน..ด้วยระบบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการในระด ับ CUP
งบประมาณ
สป.+กรม 61 (สสจ.)
(25 ลบ.+11.84 ลบ.)

กองทุนท้องถิน
่ 61 (ตาบล)
(55.71 ลบ.)

งบพ ัฒนาจ ังหว ัด 61 (สสจ.)

(10.66 ลบ.)

แผนปฏิบ ัติการระด ับ CUP ปี 2561 จานวน 13 CUP (PPB+เงินบารุง จานวน 35.22 ลบ.)

จบการนาเสนอ

