
                          2.  การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน พ.ศ. 2559-2562

ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 วัน ม.ค. ม.ค. 1.1 ตัวชี้วัดส าคัญกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 3 ระดับ
ได้แก่ ส าคัญมากพิเศษ ส าคัญ
มาก ส าคัญปกติ

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง 
กอง สช

      5,700

1.2 แผนการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง 
กอง สช

2. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน

ตามแผน
ท่ีก าหนด

ม.ค. ก.ย. 1.3 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดส าคัญและผลการ
ด าเนินงานโดยรวม

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง 
กอง สช

IT 1  การ
พิจารณาคัดเลือก
ตวัชี้วัดส าคัญ และ
การตดิตามผลการ
ด าเนินงาน กอง
สนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน

1.ประชุมคัดเลือกตัวช้ีวัด
ส าคัญเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าและผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2559

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     
(ระดบักิจกรรม)

ผู้เก่ียวข้อง
 งบ

ประมาณ

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558 2559

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร :  แผนพัฒนากระบวน การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

หมวด : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Information & Technology)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการน าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

หมายเหตุ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : ระดับความส าเร็จของการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
รายละเอียดโดยย่อ : 1. การพิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัดส าคัญ และการติดตามผลการด าเนินงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

                          3. พัฒนาและสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

ประเดน็การปรับปรุง กิจกรรม/ขั้นตอน



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     
(ระดบักิจกรรม)

ผู้เก่ียวข้อง
 งบ

ประมาณ
ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

2558 2559
หมายเหตุประเดน็การปรับปรุง กิจกรรม/ขั้นตอน

IT 2  การ
วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้
ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิตัริาชการ
 4 ป ีกอง
สนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน ป ี
2559-2562

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
เพื่อประเมินความก้าวหน้า
และผลส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ

เม.ย., 
ก.ย.

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน พ.ศ. 
2559-2562

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง 
กอง สช

1. จัดท าคู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศงาน
สุขภาพภาคประชาชน 
ปีงบประมาณ 2559

1 เดือน เม.ย. เม.ย. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
งานสุขภาพภาคประชาชน 
ปีงบประมาณ 2559

งาน IT กลุ่ม 
นย.

เจ้าหน้าท่ี 
กลุ่ม นย.

      7,000

2. แจ้งการใช้งานระบบ
สารสนเทศฯ พร้อมจัดส่ง
คู่มือการใช้งานให้จังหวัดและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์กอง สช.

7 วัน เม.ย. เม.ย. หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุข
เร่ือง แจ้งการใช้งานระบบ
สารสนเทศฯ พร้อมจัดส่งคู่มือ
การใช้งานให้จังหวัด

งาน IT กลุ่ม 
นย.

สบส.เขต,
ผู้รับผิดชอบ
งานจังหวัด

3. แจ้งจังหวัดปรับปรุง
ฐานข้อมูลระบบสุขภาพภาค
ประชาชนให้เป็นปัจจุบัน

7 วัน ก.พ. ก.พ. หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุข
เร่ือง แจ้งจังหวัดปรับปรุง
ฐานข้อมูลระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

งาน IT กลุ่ม 
นย.

สบส.เขต,
ผู้รับผิดชอบ
งาน สช. 
จังหวัด

4. ติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนใน
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูล

1 วัน เม.ย. ก.ย. รายงานการตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนในการ
บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล

งาน IT กลุ่ม 
นย.

สบส.เขต,
ผู้รับผิดชอบ
งาน สช. 
จังหวัด

5. ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการใช้งาน

ม.ิย. มีรายงานความก้าวหน้าการใช้
งานระบบสารสนเทศฯ

งาน IT กลุ่ม 
นย.

ผู้เกี่ยวข้อง 
กอง สช.

      5,700

IT 4  พัฒนาและ
สนับสนุนการใช้
งานระบบ
สารสนเทศงาน
สุขภาพภาค
ประชาชน



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     
(ระดบักิจกรรม)

ผู้เก่ียวข้อง
 งบ

ประมาณ
ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

2558 2559
หมายเหตุประเดน็การปรับปรุง กิจกรรม/ขั้นตอน

6. สุ่มติดตามประเมินการใช้
งานระบบสารสนเทศในพื้นท่ี

ม.ิย. ก.ค. ผลการสุ่มติดตามการใช้งาน
ระบบสารสนเทศในพื้นที่

งาน IT กลุ่ม 
นย.

ผู้เกี่ยวข้อง 
กอง สช., 
สบส.เขต,

ผู้รับผิดชอบ
งาน สช. 
จังหวัด

 100,000

7. ประเมินผลการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ

ก.ย. (ร่าง) รายงานการประเมินผล
การด าเนินงาน

งาน IT กลุ่ม 
นย.

ผู้เกี่ยวข้อง 
กอง สช.

      5,700

ลงนาม

       พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ



2.  การจัดระบบองค์ความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

3  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ จัดเวทีเสวนา และการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

4.  การจัดกระบวนการและสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

5.  การติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. จัดประชุมวิเคราะห์และ
คัดเลือกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ

๒ เดือน เม.ย . พ.ค.  - องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์แก่องค์การ
- การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน
การท างานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่น

กลุ่ม วช. ทุกกลุ่มงาน
ในกอง สช

18,500

2. ก าหนดแนวทาง 
หลักเกณฑ์ การค้นหาวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

เม.ย . พ.ค.  - แนวทางการค้นหาการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

3. จัดท าทะเบียนรายการ
องค์ความรู้  และรวบรวม
เอกสารความรู้

เม.ย . พ.ค. กลุ่ม วช. ทุกกลุ่มงาน
ในกอง สช

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง
ผลผลิตหรือตัวชี้วัด 
(ระดับกิจกรรม)

IT 3 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้

หมายเหตุ

รายละเอียดโดยย่อ : 1.  การรวบรวมองค์ความรู้สุขภาพภาคประชาชนตามยุทธศาสตร์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ประเด็นการ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด
งบ

ประมาณ

2558 2559

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการน าองค์ความรู้สุขภาพภาคประชาชนไปใช้ประโยชน์

หมวด : หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้สุขภาพภาคประชาชนสู่การน าไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………..



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง

ผลผลิตหรือตัวชี้วัด 
(ระดับกิจกรรม)

หมายเหตุ
ประเด็นการ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด
งบ

ประมาณ

2558 2559

4. พัฒนาระบบการเข้าถึง
องค์ความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว

ม.ิย. ก.ย. ฐานข้อมูลองค์ความรู้
สุขภาพภาคประชาชนใน
ระบบอินเตอร์เน็ต 1 ฐาน

กลุ่ม วช.

5. จัดระบบห้องสมุดงาน
สุขภาพภาคประชาชน

4 เดือน ม.ิย. ก.ย. ระบบการจัดการห้องสมุด
 1 ระบบ

กลุ่ม วช.

6. จัดเวทีชุมชนนักปฏิบัติ เม.ย. ก.ย. หัวข้อองค์ความรู้ที่จะ
ด าเนินการผลิตด้วยการ
วิจัยแบบ   R to R  
จ านวน 7 หัวข้อ

กลุ่ม วช. ทุกกลุ่มงาน
ในกอง สช

140,000

7. พัฒนาช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้

ก.ค. ส.ค. ช่องทางการถ่ายทอด
ความรู้อย่างน้อย 2 
ช่องทาง

กลุ่ม วช. ทุกกลุ่มงาน
ในกอง สช

18,500

8. จัดประกวดผลงาน R to 
R/การศึกษา / การจัดท า / 
การผลิตองค์ความรู้

2 เดือน ก.ค. ส.ค. ผลการประกวดการจัดท า
องค์ความรู้จากการวิจัย
แบบ
R to R

กลุ่ม วช. ทุกกลุ่มงาน
ในกอง สช

16,000

9. เผยแพร่องค์ความรู้ให้
กลุ่มเป้าหมาย

ก.ค. ส.ค. การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

กลุ่ม วช. ทุกกลุ่มงาน
ในกอง สช

10. ติดตามและประเมินผล
การน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ก.ย. ผลการส ารวจความ
คิดเห็นและการน าไปใช้
ประโยชน์

กลุ่ม วช. ทุกกลุ่มงาน
ในกอง สช

18,500

ลงนาม

พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ
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