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ขอบเขตงานและกิจกรรมด าเนินงาน 
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

ขอบเขตงาน กิจกรรมหลัก   ผู้รับผิดชอบ 
1 งานนโยบาย และ
แผนพัฒนาสาธารณสุข 

1.1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของโรงพยาบาล 
1.2 จัดท าหรือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ 
แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
1.3 ร่วมก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานประจ าปี 
1.4 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงพยาบาล 
1.5 ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงาน ในระดับ
โรงพยาบาล/ฝ่าย/บุคคล 
1.6 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนงบประมาณของ
โรงพยาบาล 
1.7 จัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ  

นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 
นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง 

2.งานแผนงานและ
โครงการ 

2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงพยาบาล และก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน ในระดับโรงพยาบาล/ฝ่าย/บุคคล 
2.2 สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้แก่
บุคลากรหน่วยงานและเครือข่าย 
2.3 การจัดท า ตรวจสอบ และติดตามแผนงาน โครงการพัฒนา
ของโรงพยาบาล 
2.4 รวบรวมตรวจสอบ และเสนอแผนงานปฏิบัติการของ
โรงพยาบาล 
2.5 การตรวจสอบ รวบรวม และการส่งโครงการ เพ่ือน าเสนอ
เห็นชอบ และขออนุมัติจากผู้บริหารตามล าดับขั้นที่เหนือขึ้นไป 
2.6 ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และโครงการระดับอ าเภอ 
2.7 การจัดท า ถ่ายทอด และติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร และ
ระดับหน่วยงานของโรงพยาบาล 
2.8 การจัดท าโครงการพิเศษ หรือ โครงการอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร/องค์กร 
 

นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 
นางอ าภา  แสงสิงห์ 

3.การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  
(Service Plan) 

3.1 จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
เครือข่ายบริการสุขภาพ  “ภแูท่นเกษตรสาร”  
3.2 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพบริการตาม Service Plan 
3.3 การวางแผนพัฒนาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 
3.4 การวางแผนสนับสนุนทรัพยากรบุคคล 
 

นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 
นางอ าภา  แสงสิงห์ 
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ขอบเขตงานและกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ) 
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

ขอบเขตงาน กิจกรรมหลัก   ผู้รับผิดชอบ 
4.งานติดตามและ
ประเมินผล 

4.1 ประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และโครงการ ของ
โรงพยาบาล ทุก 3 เดือน 
4.2 ประเมิน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดระดับองค์กร และ
ระดับหน่วยงานของโรงพยาบาล ทุก 3 เดือน หรือ ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ทุกเดือน 
4.3 สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกิจกรรมสาธารณสุขที่ส าคัญของ
โรงพยาบาล และระดับอ าเภอ เพื่อรับการนิเทศ ติดตามจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภายนอก        

นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 
นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง 
นางอ าภา  แสงสิงห์ 

5.งานสารสนเทศและ
ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสุขภาพ 

5.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล ให้บริการข้อมูล 
สถิติ รายงานผู้มารับบริการ  ในโรงพยาบาล และข้อมูลที่ส าคัญ 
และเผยแพร่ข้อมูล/บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
5.2 จัดท าระบบสารสนเทศติดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดของโรงพยาบาล 
5.3 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข และน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
5.4 การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ รายงาน 
5.5 การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดท า 
วิเคราะห์ข้อมูลตามที่หน่วยงาน หรือผู้บริหาร ต้องการ เพ่ือใช้
ประกอบในการประชุมและตัดสินใจในการด าเนินการ 

นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 
นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง 
 

6. งานพัฒนาวิชาการ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิชาการ  งานประจ าสู่
งานวิจัย และจัดกิจกรรมจัดการความรู้ของบุคลากร  
6.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ  และองค์ความรู้/
นวัตกรรม ด้านสาธารณสุข 

นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 
 

7. งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

7.1 ประสานและร่วมด าเนินการจัดงานตามประเพณี/
วัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 
7.2 กิจกรรม หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 
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