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

1. จัดท าค าส่ังคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กอง
สนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน พ.ศ. 
2559-2562

3 วัน ก.พ. ก.พ. 1. ค าส่ังคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
กองกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 
พ.ศ. 2559-2562

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง
ของ กอง สช.,

 สบส.เขต 
และจังหวัด

2. ประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน พ.ศ.
2559-2562 คร้ังท่ี 1

1 วัน ก.พ. ก.พ. 2. เอกสารประกอบการ
ประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน พ.ศ. 
2559-2562 คร้ังท่ี 1

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง
ของ กอง สช.

8,000

SP 1  การ
วางแผน
ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏบิตัิ
ราชการ 4 ป ี
กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 
พ.ศ. 
2559-2562

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมาย
เหตุ

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏบิตั ิป ี2559

หมวด : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic planning)

ผู้เก่ียวข้อง

                            3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559

                            4. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2559

2558 2559
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     

(ระดบักิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบหลัก

งบ
ประมาณ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ

รายละเอียดโดยย่อ : 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน พ.ศ. 2559-2562

                            2. รวบรวม วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด



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

หมาย
เหตุ

ผู้เก่ียวข้อง
2558 2559

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     
(ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก
งบ

ประมาณ
ประเดน็การ

ปรับปรุง
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

3. จัดท า (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน พ.ศ.
2559-2562

1 เดือน ม.ีค. ม.ีค. 3. (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน ปี 
2559-2562

กลุ่ม นย. เจ้าหน้าท่ี 
กลุ่ม นย.

4. ประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน พ.ศ.
2559-2562 คร้ังท่ี 2

1 วัน ม.ีค. ม.ีค. 4. เอกสารประกอบการ
ประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน พ.ศ.  
2559-2562

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง
ของ กอง สช.

    5,700

5. ประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน พ.ศ.
2559-2562 คร้ังท่ี 3

เม.ย. เม.ย. 5. เอกสารประกอบการ
ประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน พ.ศ.  
2559-2563

6. จัดท าต้นฉบับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน ปี 
2559-2562

1 เดือน พ.ค. พ.ค.
6. แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน พ.ศ. 
2559-2562

กลุ่ม นย. คณะท างาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์

กองฯ

100,000



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

หมาย
เหตุ

ผู้เก่ียวข้อง
2558 2559

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     
(ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก
งบ

ประมาณ
ประเดน็การ

ปรับปรุง
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

SP 2  การ
รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
 และพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการ
วางแผน
ยุทธศาสตร์

1. รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน พ.ศ.2559-2562

3 เดือน ก.พ. เม.ย. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ
 4 ปี กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 
พ.ศ.2559-2562

กลุ่ม นย. เจ้าหน้าท่ี 
กลุ่ม นย.

SP 3 การ
จัดท า
แผนปฏบิตัิ
ราชการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2559

2. ติตตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ทุกวันท่ี 
20 ของ
เดือน

ม.ค. ก.ย. รายงานติดตาม
ความก้าวหน้าสรุปผล
ส าเร็จการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ กอง
สุขภาพภาคประชาชน ปี
 2559

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง
ของ กอง สช.

1. จัดท าแผนการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญ กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน

1 วัน ม.ค. ม.ค. 1. แผนการติดตามผล
การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ กอง
สนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง
ของ กอง สช.

2. ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายท่ีส าคัญสู่ระดับ
กลุ่มงานและระดับบุคคล

1 วัน ก.พ. ก.พ. 2. บันทึกการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ท่ีส าคัญสู่ระดับกลุ่มงาน
และระดับบุคคล

กลุ่ม นย. เจ้าหน้าท่ี 
กลุ่ม นย.

3. ติดตามความส าเร็จของ
ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดส าคัญและแผนปฏิบัติ
การ

ทุกวันท่ี 
20 ของ
เดือน

ม.ค. ก.ย. 3. รายงานผลการ
ติดตามความส าเร็จของ
ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดส าคัญและ
แผนปฏิบัติการ

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง
ของ กอง สช.

SP 4  ก ากับ 
ตดิตาม และ
ประเมินผล
การด าเนินงาน
 กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2559



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

หมาย
เหตุ

ผู้เก่ียวข้อง
2558 2559

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     
(ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก
งบ

ประมาณ
ประเดน็การ

ปรับปรุง
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

4. สรุปผลเสนอผู้บริหาร ก.ย. 4. รายงานสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร

กลุ่ม นย. ผู้เกี่ยวข้อง
ของ กอง สช.

ลงนาม

       พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ


