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1. วิเคราะห์และก าหนด
พฤติกรรมท่ีคาดหวังตาม
ค่านิยมร่วม (สสม.)

๓ วัน ก.พ. ก.พ. ผลการวิเคราะห์และ
ก าหนดเป็นพฤติกรรมท่ี
คาดหวัง

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

2. ก าหนดเกณฑ์ ออกแบบ
และวิธีการประเมินค่านิยม
ร่วมกองสนับสนุนสุขภาพ

7 วัน ก.พ. ก.พ. หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่านิยมร่วม

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

3. ก าหนดวิธีการขับเคล่ือน
ค่านิยมร่วมกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน

1 วัน ก.พ. ก.พ. มีการถ่ายทอดทาง
เอกสารและการประชุม

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

4. ขับเคล่ือนเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมท่ีคาดหวัง

7 เดอืน ม.ีค. ก.ย. พฤติกรรมตามค่านิยม
ร่วม

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

LD 1 การ
ก าหนดและ
ขับเคลื่อน
ค่านิยมร่วม
กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

หมวด : หมวด 1 การน าองค์การ (Leadership)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนด ประเมิน และถ่ายทอดค่านิยมร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

งบ
ประมาณ

หมายเหตุ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : 
รายละเอียดโดยย่อ : 1. วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมตามค่านิยมร่วม

                              2. ก าหนดเกณฑ์ ออกแบบและวิธีการประเมินค่านิยม

                              3. ขับเคล่ือนติดตามประเมินผล

2559
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด

(ระดบักิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง



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

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

งบ
ประมาณ

หมายเหตุ
2559

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด
(ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง

5. ประเมินผล 7 วัน ก.ย. ก.ย.  - ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม
ตามค่านิยมร่วมกอง สช.
 โดยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
   (เกณฑ์ที่ก าหนด 
70%)

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

ลงนาม

       พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ
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1. วิเคราะห์ผลกระทบทาง
ลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ กอง 
สช.

ม.ีค. ได้ผลกระทบทางลบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 
กอง สช.

คณะท างาน กอง
 สช.

ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ

และผู้เกี่ยวข้อง

2. ก าหนดมาตรการ 
เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดใน
การเตรียมการเชิงรุกและ
จัดการกับผลกระทบทางลบ

ม.ีค. มาตรการ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดในการ
เตรียมการเชิงรุกและ
จัดการกับผลกระทบ
ทางลบ

คณะท างาน กอง
 สช.

ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ

และผู้เกี่ยวข้อง

3. ด าเนินการตามมาตรการ
การป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทางลบ

ม.ีค. ก.ย. รายงานผลการด าเนินงาน คณะท างาน กอง
 สช.

ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ

และผู้เกี่ยวข้อง

4. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดผลกระทบทางลบ

7 เดือน ม.ีค. ก.ย. รายงานผลการด าเนินงาน คณะท างาน กอง
 สช.

ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ

และผู้เกี่ยวข้อง

งบ
ประมาณ

หมายเหตุ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

ผู้เก่ียวข้อง

หมวด : หมวด 1 การน าองค์การ (Leadership)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามพันธกิจ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2559
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     

(ระดบักิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบหลัก

                               3. ติดตามผลการด าเนินงาน

LD 5 การ
วิเคราะห์

ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
จากการ

ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ
และก าหนด
มาตรการ 

เปา้ประสงค์ 
และตวัชี้วัดใน

การจัดการ
ผลกระทบ

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเดน็การ
ปรับปรุง

รายละเอียดโดยย่อ : 1. วิเคราะห์ผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามพันธกิจ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

                               2. ด าเนินการจัดการกับผลกระทบทางลบ

                               4. ประเมินผลและสรุปบทเรียน

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : การลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามพันธกิจ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน



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

งบ
ประมาณ

หมายเหตุกิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

ผู้เก่ียวข้อง
2559

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     
(ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเดน็การ

ปรับปรุง

5. ประเมินผลการ
ด าเนินงานและสรุปบทเรียน

ส.ค. ก.ย. รายงานการประเมินผล
การด าเนินงาน

คณะท างาน กอง
 สช.

ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ

และผู้เกี่ยวข้อง

ลงนาม

     พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ
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