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

PM 1 การ
วิเคราะห์
กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ

1. ก าหนดแนวทางวิธีการ
เพื่อก าหนดกระบวนงานท่ี
ส าคัญ

ม.ีค. แนวทางวิธีการเพื่อ
ก าหนดกระบวนงานท่ี
ส าคัญ

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

2. ก าหนดข้อก าหนดท่ี
ส าคัญของแต่ละ
กระบวนงานท่ีส าคัญ

เม.ย. ข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
แต่ละกระบวนงานท่ี
ส าคัญ

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

3. ออกแบบกระบวนการ
ท างานท่ีเป็นไปตาม
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ

พ.ค. ก.ย. กระบวนการท างานท่ี
เป็นไปตามข้อก าหนด
ท่ีส าคัญ

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : การวิเคราะห์กระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กร

หมวด : 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏบิตักิาร (Process Management)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์กระบวนงานที่ส าคัญขององค์กร

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………..

รายละเอียดโดยย่อ : ออกแบบกระบวนการท างานที่เปน็ไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ และประเมินขั้นตอนกระบวนการท างาน

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558 2559

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด    
 (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผู้เก่ียวข้อง
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ



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

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558 2559

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด    
 (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผู้เก่ียวข้อง
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

4. ประเมินขั้นตอน
กระบวนการท างาน (Flow 
chart) หลังจากการ
ออกแบบและน าไปใช้

ก.ย. ผลการประเมินขั้นตอน
กระบวนการท างาน 
(Flow chart) 
หลังจากการออกแบบ
และน าไปใช้

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

ลงนาม

      พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ



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

PM 2 การ
ด าเนินการ
ตามตวัชี้วัด
ของ
กระบวนการ

1.ทบทวนคู่มือ/มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน กระบวนการ
ท่ีส าคัญท่ีออกแบบตาม
ข้อก าหนด

เม.ย. ผลการทบทวนคู่มือ/
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
กระบวนการท่ีส าคัญท่ี
ออกแบบตามข้อก าหนด

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน     3,000

2.ก าหนดตัวช้ีวัดและระบบ
การควบคุมติดตามท่ี
สอดคล้องกับข้อก าหนดท่ี
ส าคัญ

เม.ย. ตัวชี้วัดและระบบการ
ควบคุมติดตามท่ี
สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

3. ส่ือสารคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เม.ย. รายงานการด าเนินการ
ส่ือสารคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ประเดน็การ
ปรับปรุง

งบ
ประมาณ

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมายเหตุ

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : การวิเคราะห์ตวัชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ

หมวด : 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏบิตักิาร (Process Management)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดตวัชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………..
รายละเอียดโดยย่อ : 1. ทบทวนคู่มือ/มาตรฐานการปฏบิตังิาน

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด    
 (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้องกิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

                          2. ก าหนดตวัชี้วัดที่สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญ

                          4. ประเมินการรับรู้
                          3. ประเมินผลการด าเนินการและสื่อสารคู่มือมาตรฐานการปฏบิตังิาน

2559



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

ประเดน็การ
ปรับปรุง

งบ
ประมาณ

หมายเหตุ
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด    

 (ระดบักิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้องกิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

2558 2559

4. ประเมินการรับรู้และเข้าใจ เม.ย. ก.ย. ผลการประเมินการรับรู้
และเข้าใจ

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

5. ปฏิบัติตามมาตรฐานของ
กระบวนการท่ีออกแบบไว้

เม.ย. ก.ย. มาตรฐานของ
กระบวนการที่ออกแบบ
ไว้

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

6. ควบคุม ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและตัวช้ีวัด
ของกระบวนการ

ก.ย. ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ของกระบวนการ

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

ลงนาม

      พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ



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

1. ก าหนดแนวทางและ
วิธีการปรับปรุงกระบวนการ
ท่ีส าคัญของกอง สช.

1 วัน เม.ย. เม.ย. แนวทางและวิธีการ
ปรับปรุง
กระบวนการท่ี
ส าคัญของกอง สช.

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

2. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการ
ท างานแต่ละกระบวนการ

1 วัน เม.ย. เม.ย. ข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกระบวนการ

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

3. ด าเนินการตาม
กระบวนงานท่ีปรับปรุง

5 เดือน พ.ค. ก.ย. มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมายเหตุ

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ

หมวด : 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏบิตักิาร (Process Management)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด การท างานซ้ า

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………..

รายละเอียดโดยย่อ : 1. ปรัปปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กร

                       2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการ

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด 
(ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง
ประเดน็การ

ปรับปรุง
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

                       3. ตดิตามและประเมินผลการด าเนินการ

PM 3 วิธีการ
ในการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานเพ่ือ
ปรับปรุง
ผลผลิต การ
บริการ และ
ผลการ
ด าเนินการ 
และลดความ
ผิดพลาด การ
ท างานซ้ า 
และความ
สูญเสียของ
กระบวนการ

งบประมาณ
25592558



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

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด 
(ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง
ประเดน็การ

ปรับปรุง
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด งบประมาณ

25592558

4. ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุง

3 เดือน พ.ค. ก.ค. รายงานการ
ประเมินผลการ
ด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุง

กลุ่ม คช.
(ปาริชาติ)

คณะท างาน 
PMQA

ทุกกลุ่มงาน

ลงนาม

PM 3 วิธีการ
ในการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานเพ่ือ
ปรับปรุง
ผลผลิต การ
บริการ และ
ผลการ
ด าเนินการ 
และลดความ
ผิดพลาด การ
ท างานซ้ า 
และความ
สูญเสียของ
กระบวนการ

        พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ



รายละเอียดโดยย่อ : จัดท าแผนบริหารตอ่ภยัพิบตัหิรือภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้หน่วยงานสาสมารถบริหารจัดการกับเหตกุารณฉ์ุกเฉิน และท าให้ด าเนินกิจกรรมตอ่ไปไดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสม

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

1. ทบทวนแนวทาง วิธีการ
ประเมินประเภทและความ
รุนแรงของภัยพิบัติ ภาวะ
ฉุกเฉิน

เม.ย. แนวทางและวิธีการ
ประเมินประเภทและ
ความรุนแรงของภัย
พิบัติ ภาวะฉุกเฉิน

กลุ่ม บร.
คณะท างาน PMQA

ทุกกลุ่มงาน

2. ประเมินประเภทและ
ความรุนแรงตามแนวทางภัย
พิบัติ

เม.ย. ประเภทและความ
รุนแรงตามแนวทาง
ภัยพิบัติ

กลุ่ม บร.
คณะท างาน PMQA

ทุกกลุ่มงาน

3. จัดท าแผนเตรียมความ
พร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน

พ.ค. แผนเตรียมความ
พร้อมต่อภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน

กลุ่ม บร.
คณะท างาน PMQA

ทุกกลุ่มงาน

4. ส่ือสารและซ้อมแผน พ.ค. รายงานการส่ือสาร
และซ้อมแผน

กลุ่ม บร.
คณะท างาน PMQA

ทุกกลุ่มงาน

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

PM 4 การ
เตรียมความ
พร้อมตอ่ภยั
พิบตัหิรือ
ภาวะฉุกเฉิน

2558 2559

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : การจัดท าแผนบริหารตอ่ภยัพิบตัหิรือภาวะฉุกเฉิน

หมวด : 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏบิตักิาร (Process Management)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีแผนบริหารตอ่ภยัพิบตัหิรือภาวะฉุกเฉิน

หมายเหตุ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด 
    (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง
งบ

ประมาณ
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2558 2559
หมายเหตุ

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด 
    (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง
งบ

ประมาณ

5. สรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร

ก.ย. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ

กลุ่ม บร.
คณะท างาน PMQA

ทุกกลุ่มงาน

ลงนาม

      พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ
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