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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
สู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 

 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอวฒันำนคร 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
สู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 

คู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Standard Operating 
Procedure: SOP)สู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล” เพื่อให้สอดรับกับการน าเครื่องมือการบริหาร
จัดการแนวใหม่ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) มาใช้ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานครด าเนินการตามแนวคิดและหลักเกณฑ์ของการ
จัดการกระบวนการท่ีก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติงานแบบมีแบบแผน ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน 
ด้วยการอาศัยทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การบริการและการอ านวยการต่างๆเพื่อให้เกิดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการให้สามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการบรรลุ พันธกิจและวิสัยทัศน์เป็นส าคัญ 

 กอรปกับการท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสร้างเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน อันจะท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ตรงกัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ คิดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทหน้าท่ี  

 ในการนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานครได้ออกแบบ จัดท ากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ข้อ 21 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ (1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีอ าเภอ 
โดยใช้หลักวิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี 2 การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning : SP) ซึ่งมีความส าคัญในแง่ท่ีเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
ท่ีมีการวิเคราะห์คุณค่าการสนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์
ข้อก าหนดและวิธีการซึ่งมีความครอบคลุมและครบถ้วนท่ีสุดคู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Standard Operating Procedure: SOP)” การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมินผล ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร  ประกอบด้วยกระบวนการย่อย คือ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการท้ังระยะส้ันและระยะปานกลาง 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด มาตรฐาน คุณภาพ และการ
ควบคุมการด าเนินงาน เพื่อการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและการด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 คณะผู้จัดท ามีความคาดหวังอย่างยิ่งว่า การน าคู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ (Standard Operating Procedure: SOP)สู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล” เล่ม
นี้ไปใช้จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อเกิดเป็นรูปธรรมในท่ีสุด 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าขอของงบประมาณ 

2. เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ค ำนิยำม 

 แผนยุทธศำสตร์ หมายถึง แผนระยะยาว (3-5 ปี) ท่ีมุ้งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีทีการก าหนด
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจน ภายใต้กระบวนการบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพในอนาคตท่ีองค์กรต้องการเห็น ต้องการเป็น โดยส่ิงท่ีอยากเห็น อยากเป็น
นั้นต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ จึงเป็นภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งหน่วยงานสามารถบรรลุได้ เมื่อมีการ
พัฒนาองค์กรและมีการด าเนินการเต็มศักยภาพของ ในการพิจารณาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ขององค์กรนั้น ควร
ทราบว่าปัจจุบันองค์กรเรามีสถานภาพเป็นอย่างไร ลักษณะการด าเนินงานหรือขอบข่ายงานเป็นอย่างไร มีหลัก
ส าคัญในการด าเนินงาน ลักษณะของระบบและกระบวนการบริหาร จัดการ และภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ เมื่อเรา
ทราบค าตอบตามแนวทางดังกล่าวแล้ว เราสามารถน ามา กล่าวรวมเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร 

พันธกิจ (Mission) คือ ภารกิจหลักท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ 

ในการก าหนดพันธกิจนั้น องค์กรจะต้องทราบว่าหน้าท่ีหรือภารกิจหลักตามกฎหมายท่ีองค์กร ต้อง
ด าเนินการคืออะไรและจ าเป็นต้องทราบว่าเป้าประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนจากการด าเนินงานคือ อะไร พันธกิจจึง
เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องปฏิบัติ (ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย) เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

เป้ำประสงค์ (Goal) คือ ขอบข่ายของผลสัมฤทธิ์หลักท่ีหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นแก่ ประชาชน สังคม 
หรือประเทศชาติในอนาคต ส่ิงท่ีหน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่าหาก
สามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และได้รับ
ประโยชน์อย่างไร 

ในการก าหนดเป้าประสงค์ หน่วยงานจ าเป็นต้องทราบว่า กลุ่มลูกค้าหลักหรือกลุ่มผู้รับบริการ ของ
หน่วยงานนั้นคือใครและต้องการให้ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (Situation Analysis ) คือ การประเมินสถานการณ์และ แนวโน้มต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพมาคาดการณ์และจัดหมวดหมู่ให้ เหมาะสมกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยในการวิเคราะห์จะไม่จ ากัดอยู่ท่ีสถานการณ์ด้าน โรคภัยไข้เจ็บและปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเท่านั้น แต่จะต้องวิเคราะห์ สถานการณ์ แวดล้อมด้านอื่น ๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีรูปแบบของการวิเคราะห์ท่ีอาจใช้การ
วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ SMART PEST SIPOC ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ 

ตัวชี้ วัดผลกำรด ำ เนินงำนหลัก (Key Performance Indicator - KPIs ) คือ ส่ิงท่ีบ่ง ช้ี ว่า การ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งจะประกอบด้วยตัวช้ีวัดและปริมาณความส าเร็จ ซึ่ง การก าหนดเครื่องช้ี
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วัดผลการด าเนินงานหลัก ส่ิงท่ีจ าเป็นที่สุดคือข้อมูลผลการด าเนินการในปัจจุบัน และตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานหลักท่ีเหนือกว่า 

กลยุทธ์ (Strategy ) คือ แนวทางในการด าเนินการอย่างกว้างเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ีดี
จะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ( โอกาสและอุปสรรค) และศักยภาพของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน )  ส่ิงท่ี
หน่วยงานจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะก าหนดขึ้น จาก การพิจารณาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ (Critical Success Factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลุ เป้าประสงค์ข้อ
หนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความส าเร็จและเราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้โดยการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์เป็นการตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจของหน่วยงาน (Function - Based) ความ
ต้องการของประชาชน ในพื้น ท่ี (People - Centered/Area - Based) และเป็นการพัฒนาองค์กร/งาน 
(Organizational Development) 

ค่ำเป้ำหมำย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีหน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอน
นี้ เป็นขั้นตอนของการก าหนดหรือระบุว่าในแผนงานนั้นๆหน่วยงานต้องการท าอะไร ให้ได้เป็นจ านวนเท่าไหร่และ
ภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

ตารางท่ี 1 สรุปนิยามศัพท์และค าจ ากัดความตามส านักงาน ก.พ.ร. 

ค ำศัพท์ ค ำจ ำกัดควำม 

วิสัยทัศน์ (Vision) ส่ิงท่ีอยากจะให้หน่วยงานเป็นในวันข้างหน้า 

พันธกิจ (Mission) กรอบ ขอบเขตการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ (Goal อะไรคือส่ิงท่ีต้องการบรรลุ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance 
Indicator - KPIs ) 

ส่ิงท่ีจะเป็นตัวบอกว่าสามารถบรรละเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย (Target) ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดท่ีจะต้องไปให้ถึง 

กลยุทธ์ (Strategy ) ส่ิงท่ีจะต้องท าเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 

 

ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  

1. แผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการ
เปล่ียนแปลง เพราะ การวางแผนยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
เครือข่าย สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีผลต่อด้านสุขภาพ   

2. แผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้หน่วยงานในทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของหน่วยงาน ท้ังนี้ เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผน
ขององค์การโดยองค์การและเพื่อองค์การ ไม่ใช่เป็น การวางแผนท่ีต้องกระท าตามท่ีหน่วยอื่นส่ังการ 

3. แผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีสอดรับกับการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการ
บริหารภาครัฐ ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียม
ออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางานสู่มิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ 

3 



4. แผนยุทธศาสตร์เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดท าระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 
Base Budgeting) ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดให้หน่วยงานจัดท าก่อนท่ีจะกระจายอ านาจด้าน
งบประมาณโดย การจัดสรรงบประมาณลงไปให้หน่วยงาน 

5.  แผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนท่ีให้ความส าคัญต่อการก าหนด “ยุทธศาสตร์” ท่ีได้มาจากการคิด
วิเคราะห์แบบใหม่ๆ ท่ีไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีต ไม่เอาข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรและ
งบประมาณมาเป็นข้ออ้าง ดังนั้น แผน ยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ เป็น
รูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นการวางแผน
พัฒนาท่ียั่งยืน 

หน่วยงำนด ำเนินงำนและหน่วยงำนสนับสนุน 

การขับเคล่ือนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร มีหน่วยงาน
ในการด าเนิน งานหลักท่ีส าคัญประกอบด้วย โรงพยาบาลวัฒนานคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 21 แห่ง โดยมีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร ท าหน้าท่ีในการบูรณาการในภาพรวม รวมท้ัง
ประสานการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ขับเคล่ือนกระบวนการสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของ
กระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร 

ส านักสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร ได้ออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นกระบวนการท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดท้ังส่งผลต่อ การขับเคล่ือนการบรรลุภารกิจและพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้นโดยในการออกแบบกระบวนการได้มีการวิเคราะห์
และพิจารณาจากปัจจัยส าคัญ ประกอบด้วยผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว ข้อก าหนดท่ีส าคัญ (ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน) และความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง
สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

1. ผลผลิตของกระบวนกำร ประกอบด้วย 

1.1  แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร (คปสอ.) โดยมีตัวช้ีวัด
ผลผลิต คือร้อยละของคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

1.2  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี โรงพยาบาลวัฒนานคร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนา
นครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

2. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

2.1  ผู้รับบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 21 แห่ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอวัฒนานคร ผู้รับบริการด้านสุขภาพท้ังการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วยผู้รับบริการข้อมูลสุขภาพ/การร้องเรียน/
ร้องทุกข์ความต้องการ /ความคาดหวัง คือ (๑) แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนชาตินโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงสาธารณสุข และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (๒) เป็นพี่เล้ียงในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๓) การถ่ายทอดท่ี เข้าใจง่าย (๔) มีช่องทางให้บริการท่ีหลากหลาย (๕) ระบบ
เทคโนโลยีมีเสถียรภาพ (๖) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรใช้งานได้จริง (๗) ให้บริการรวดเร็ว ตรงความต้องการ เต็มใจ 
เป็นมิตร มีน้ าใจ (๘) พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ ทันสมัย และเหมาะสมกับ
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สภาวการณ์ปัจจุบัน (๔) ให้ข้อมูลท่ีรวดเร็ว (๑๐) แก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้จริงและเป็นธรรม (๑๑) เป็น
ธรรม โปร่งใส รวดเร็ว 

1.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 21 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอวัฒนานคร/ผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลวัฒนานคร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 21 แห่ง และชมรม อสม.อ าเภอวัฒนานคร เป็นต้น ความคาดหวัง คือ 
เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว 

3. ควำมรู้และทักษะที่ส ำคัญของผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร คือ ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนท่ี 
สามารถวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงานและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้
เป็นอย่างดี 

4. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร ประกอบด้วย 

4.1  ด้านความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ี
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ 

4.2 ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุขท่ี ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ 

4.3  ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามข้ันตอนและตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
4.4  ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 

4.5  ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ได้แก่ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลในกำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำร 
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ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลผลิตของ
กระบวนกำร 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
(Key 

Requirement) 

กระบวนกำรสร้ำง
คุณค่ำ 

ผู้รับบริกำร ได้แก่ 
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

ผู้รับบริการ ข้อมูล 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ หน่วยงาน/ผู้
ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงาน 

- แผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติราชการ
มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 

- การถ่ายทอดท่ี
เข้าใจง่าย 

แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) 
ประจ าปี 

กรอบระยะเวลาใน
การด าเนินงานแต่
ละขั้นตอน ความ
สอดคล้องเช่ือมโยง 

1. จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี/
ประจ าป ี

3. ติดตามและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 1 แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร (Flow Chart)  
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ผังแสดงขั้นตอนตำมแบบ SIPOC Model : กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
วัฒนานคร 

กำรวำงแผน (Plan) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
- ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ) 
 

กำรปฏิบัติตำมแผน (Do)  
- การน าสู่แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจ าปีไปสู่การ
ปฏิบัติ 
- การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติราชการเพื่อให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
- การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานตามวิธีการ/ขัน้ตอน 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน (Check) 
- วัดผลส าเร็จจากร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของงานหรือโครงการท่ีหน่วยงานท า
ได้ในปีงบประมาณท่ีก าหนด 
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงาน พร้อมท้ังจัดท ารายการแจกจ่ายและเผยแพร่ในรูปของเอกสารและ
น าลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กำรปรับปรุงแก้ไข (Act) 

- ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ยทุธศำสตร์/แผนปฏิบตักิำรในปีท่ี

ผำ่นมำเพ่ือศกึษำปัญหำ อปุสรรคใน

กำรด ำเนินงำน ส ำหรับก ำหนดกรอบ

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีตอ่ไป 

- ทบทวนตวัชีว้ดั ค่ำเป้ำหมำย 

เพ่ือให้เกิดควำมถ้ำทำยในเชิง

ยทุธศำสตร์ 

- ทบทวนและปรับปรุงแผน

ยทุธศำสตร์/แผนปฏิบตักิำร 
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ในการออกแบบกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร ได้เลือกแนว
ทางการออก แบบกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือกระบวนการด าเนินงานในรูปแบบของแผนภาพแสดงขั้นตอนตาม
แบบ SIPOC Model ซึ่งย่อจาก S : Supplier (ผู้สนับสนุนปัจจัยน าเข้า) , 1 : Input (ปัจจัยน าเข้า) , P : Process 
(กระบวนการ) , 0 : Output (ปัจจัยน าออก หรือผลผลิตกระบวนการ) และ C: Customer (ผู้รับบริการ) โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี ้

๑. การส่ือสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบกระบวนการ 

๒. วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer) และส่ิงท่ีจะได้รับ (Output) 

๓. ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการ (Process) และเช่ือมโยงระหว่างแต่ละขั้นตอนและวิเคราะห์ผลผลิต 
เป้าหมาย ข้อก าหนดท่ีส าคัญ ตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน 

๔. วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Input) และผู้สนับสนุนปัจจัยน าเข้า (Supplier) ของกระบวนการโดยสามารถแสดง 
รายละเอียดตามแผนภาพท่ี ๒ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model และแผนภาพท่ี ๓ แผนผังขั้นตอน/
มาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภำพที่ 2 แสดงขั้นตอนตำมแบบ SIPOC Model 

กระบวนกำร : จัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร/โรงพยาบาลวัฒนานคร 

ผลผลิต : แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร/โรงพยาบาลวัฒนานคร 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของคุณภาพแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร/โรงพยาบาลวัฒนานคร 

ผลลัพธ์ : ความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร กับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง สาธารณสุขนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนา
นคร/ โรงพยาบาลวัฒนานครท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  

๒. ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร/โรงพยาบาลวัฒนานคร แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

8 



ตัวชี้วัดกระบวนกำร : ขั้นตอนตามกระบวนการท่ีสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 

Supplier Input Process Output Customer 
S1 : รัฐบาล 
S2 : สธ 
S3 : สป.สช. 
S4 : นโยบาย
ของผู้บริหาร 

I1: แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
I2 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
I3 : แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
I4 : นโยบายของรัฐบาล 
I5 : อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
I6 : นโยบายหรือยุทธศาสตร์
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O1 : แผนยุทธศาสตร์ คป
สอ.วัฒนานคร 
Kro1 : คุณภาพของ
แผนฯคปสอ.วัฒนานคร 
O2 : แผนยุทธศาสตร์ 
สสอ.วัฒนานคร รพ.วัฒนา
นคร 
Kro2 : คุณภาพของแผนฯ 
O3 : แผนยุทธศาสตร์ รพ.
สต. 21 แห่ง 
Kro2 : คุณภาพของแผนฯ 
 
 
เสนอ นพ.สสจ.สระแก้ว 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

C1 : คปสอ.วัฒนา
นคร 
Krc1 : กรอบ + 
ทิศทางท่ีชัดเจนของ
แผนยุทธศาสตร์ 
 C2 : สสอ.วัฒนา
นคร / รพ.วัฒนานคร 
/ รพ.สต. 21 แห่ง  
Krc2 : กรอบ + 
ทิศทางท่ีชัดเจนของ
แผนยุทธศาสตร์ 

P1 : แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์และทบทวน
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯแผนการบริหาราชการแผ่นดิน นโยบายของ
รัฐบาล 

Product : แนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ Target : แนวทางที่เชื่อมโยง Krp: ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยง KPI 

P2 : จัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

Product : กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนฯTarget : กรอบแนวคิดที่ตอบสนองต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลง Krp : Standard: ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

P3 : รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/รพ.สต./ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

Product : ร่างแผน Target : ร่างแผนฯที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด Krp : ความมีส่วนร่วม 
KPI : ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม Standard : ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

Product : รายละเอียดร่างแผนฯTarget : แผนฯสมบูรณ์ ครบถ้วนและเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดใน
การจัดท าแผนฯ Krp : คุณภาพ ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง KPI :มีการก าหนดรายละเอียด 
Standard : ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

P4 : สสอ.วัฒนานคร/รพ.วัฒนานคร/รพ.สต. 21 แห่ง ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
เพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างแผนยุทธศาสตร์ (TP:15 วัน) 

P5 : สสอ.วัฒนานคร / รพ.วัฒนานคร จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ สสจ.สระแก้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
รพ.สต. 21 แห่งส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ สสอ.วัฒนานคร และ สสอ.วฒันานคร น าส่ง สสจ.สระแก้วเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

Product : รูปเล่มแผนฯ Target : หน่วยงานจัดแผนฯของหน่วยงาน Krp: แผนทุกหน่วยงานได้รับ
การอนุมัติ KPI : ทุกหน่วยงานได้รับแผนฯ Standard : ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ติดตำม กับกับ ประเมินผล และรำยงำนผล 
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ค าย่อ ค าอธิบาย 
S : Supplier ผู้สนับสนุนปัจจัยน าเข้า 
I : Input ปัจจัยน าเข้า 
P : Process กระบวนการ 
O : Output ปัจจัยน าออกหรือผลผลิตกระบวนการ 
C : Customer ผู้รับบริการ 
Tp : Time Process ระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน 
Product ผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
Target เป้าหมายผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
Kr : Key requirement ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 
Krp : Key requirement Process ข้อก าหนดท่ีส าคัญของแต่ละขั้นตอน 
Kro : Key requirement Output ข้อก าหนดท่ีส าคัญของปัจจัยน าออกหรือผลผลิตของกระบวนการ 
Krc : Key requirement Customer ข้อก าหนดท่ีส าคัญของผู้รับบริการ 
KPI : Kry Performance Indicator ตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 

หมายเหตุ : ค าอธิบายเพิ่มเติมของค าย่อต่างๆตามแผนภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำย SIPOC Model และรำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำรแต่ละขั้นตอน 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร ดังนั้น ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 

ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร 

ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจทางของ
ยุทธศาสตร์ 

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ติดตาม ก ากับรายงานผล 

ประเมินผลประจ าป ี

ประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย 

คณะท างานยุทธศาสตร์ 
คณะท างานยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทุก 
รพ.สต. สสอ.วัฒนานคร/รพ.วัฒนานคร 

ประธาน คปสอ.วัฒนานคร 
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แผนภำพที่ 3 แผนผังขั้นตอน / มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  

กระบวนกำร : จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร  

โดยท่ัวไปกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะมีองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์หรือ
ขั้นตอนการ ด าเนินงาน ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การประเมินหน่วยงานการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โดยกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมุ่งเน้นเช่ือมโยงกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และถ่ายทอดลงไปสู่การ
ปฏิบัติ ท้ังมิติของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติของ พื้นท่ี (Area) โดยสามารถอธิบาย รายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอนได้ดังนี ้
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

ขั้นตอน รำยละเอียด 
ระยะเวลำ 

(Tp) 
ผลผลิต 

(Product) 
เป้ำหมำยผลผลิต 

(Target) 
ข้อก ำหนดที่
ส ำคัญ (Krp) 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต 
(KPI) 

มำตรฐำน
ผลผลิต 

(Standard) 
วิธีกำรปฏิบัติงำน 

1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ศึกษา 
วิเคราะห์และทบทวน
แนวนโยบาย พื้นฐานแห่ง
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของ 
กระทรวงสาธารณสุข 
อ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงาน และนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องรวมทั้งการ
เทียบเคียงข้อมูล ของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

30 วัน แนวทางใน
การจัดท า
แผน
ยุทธศาสตร์ท่ี
ได้จาก
การศึกษา 
วิเคราะห์และ
ทบทวน 

 

แนวทางในการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มี
ความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลท่ี น ามาใช้
ในการศึกษา 
วิเคราะห์และ
ทบทวน 

ความ
สอดคล้อง
และความ
เช่ือมโยง 

แนวทางใน
การจัดท า
แผน
ยุทธศาสตร์
ท่ีสามารถ
น าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์
ได้ 

สามารถ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ขั้นตอน 

 

การแต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์ คณะ
ท่ีรับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นท่ียอมรับร่วมกัน
ของทุกฝ่าย เนื่องจาก องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ/คณะท างานจะ
ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มงาน
ของ และมีอ านาจหน้าท่ี 
ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ระดับ 
คปสอ.มีประธาน คปสอ.วัฒนานคร 
เป็นประธานกรรมการ สสอ.วัฒนา
นครเป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย ผช.สสอ.
วัฒนานคร/ผอ.รพ.สต./หัวหน้ากลุ่ม
งานรพ.วฒันานคร หัวหน้ากลุ่มเวช
ปฏิบัติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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ขั้นตอน รำยละเอียด 
ระยะเวลำ 

(Tp) 
ผลผลิต 

(Product) 
เป้ำหมำยผลผลิต 

(Target) 
ข้อก ำหนดที่
ส ำคัญ (Krp) 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต 
(KPI) 

มำตรฐำน
ผลผลิต 

(Standard) 
วิธีกำรปฏิบัติงำน 

2. จัดท ากรอบ
แนวคิดในการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

จัดท ากรอบแนวคิดในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทการ 
เปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ 

7 วัน กรอบแนวคิด
ในการจัดท า
แผน
ยุทธศาสตร์ 

 

กรอบแนวคิดใน
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ท่ี
ตอบสนองต่อ
บริบทการ 
เปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น 

 

ความ
สอดคล้อง
ของข้อมูลท่ี
น ามาจัดท า
กรอบแนวคิด
แผน
ยุทธศาสตร์ 

กรอบ
แนวคิดท่ี
สามารถ
น าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์
ในการจัดท า
แผน
ยุทธศาสตร์
ได้ 

สามารถ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ขั้นตอน 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ควร
ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสม กับบริบทการ
เปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ โดย
พิจารณาจากประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 
การด าเนินงานในอดีต 

 

3. รับฟัง
ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ
และระดมความ
คิดเห็นจาก
ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ 
รพ.วัฒนานคร 
สสอ.วัฒนานคร
, ผอ.รพ.สต.ใน
สังกัด /ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

รับฟังความเห็น 
ข้อเสนอแนะและระดม
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ รพ.วัฒนา
นคร สสอ.วัฒนานคร ผอ.
รพ.สต.ในสังกัด /ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

15 วัน ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีมีผล
ต่อการบรรลุ
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 

 

ความมีส่วนร่วม
ของ
คณะกรรมการ/
คณะท างาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 
และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 

- สามารถ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ขั้นตอน 

 

จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและระดมความคิดเห็น 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม) รวมทั้งมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ โดยการรับฟัง
ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย( 
Stakeholder) 
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ขั้นตอน รำยละเอียด 
ระยะเวลำ 

(Tp) 
ผลผลิต 

(Product) 
เป้ำหมำยผลผลิต 

(Target) 
ข้อก ำหนดที่
ส ำคัญ (Krp) 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต 
(KPI) 

มำตรฐำน
ผลผลิต 

(Standard) 
วิธีกำรปฏิบัติงำน 

4. ก าหนด
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

รพ.วัฒนานคร, สสอ.
วัฒนานคร และ รพ.สต.
ท้ัง 21 แห่ง ก าหนด
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างานเพื่อพิจารณา
รายละเอียด ของร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

15 วัน รายละเอียด
ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

แผนยุทธศาสตร์มี
ความสมบูรณ์ 
ครบถ้วนและ
เช่ือมโยงกับกรอบ
แนวคิดในการ 
จัดท าแผนุยทธ
ศาสตร์ 

 

คุณภาพ 
ความ
สอดคล้อง
และความ
เช่ือมโยงของ
แผน
ยุทธศาสตร์ 

มีการ
ก าหนด
รายละเอียด
แผน
ยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจน 

สามารถ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ขั้นตอน 

1) รพ.วัฒนานคร,สสอ.วัฒนานคร
และ รพ.สต.21 แห่ง จัดท า
รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชีวัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
พร้อมท้ังจัดล าดับความส าคัญ 

2) รวบรวมข้อมูลแผนของ
หน่วยงานในสังกัดและจัดท าเป็น
ร่างแผนยุทธศาสตร์ 

3) จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

4) ประมวลผลข้อมูลจากการรับฟัง
ความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไขร่าง
แผนยุทธศาสตร์ตามข้อแนะน าของ 
คณะกรรมการ/คณะท างาน 

5) น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับ
อ าเภอ อ าเภอวัฒนานคร ให้ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
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ขั้นตอน รำยละเอียด 
ระยะเวลำ 

(Tp) 
ผลผลิต 

(Product) 
เป้ำหมำยผลผลิต 

(Target) 
ข้อก ำหนดที่
ส ำคัญ (Krp) 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต 
(KPI) 

มำตรฐำน
ผลผลิต 

(Standard) 
วิธีกำรปฏิบัติงำน 

        
สระแก้ว ให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  

6) จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์ 
5. จัดส่งแผน
ยุทธศาสตร์ให้ 
รพ.วัฒนานคร 
สสอ.วัฒนานคร
และ รพ.สต.21 
แห่ง 

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ 
รพ.วัฒนานคร สสอ.
วัฒนานครและ รพ.สต.21 
แห่งเพื่อใช้เป็น แนวทาง
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป 

 

10 วัน เอกสาร
รูปเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ท่ี
ผ่านความ
เห็นชอบของ
นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด
สระแก้ว 

 

รพ.วัฒนานคร 
สสอ.วัฒนานคร 
และ รพ.สต.21 
แห่ง สามารถน า
แผนยุทธศาสตร์ 
ไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

 

แผน
ยุทธศาสตร์ส่ง
ถึงรพ.วัฒนา
นคร สสอ.
วัฒนานคร 
และรพ.สต.
21 แห่ง 
น าไปใช้ เป็น
กรอบ
แนวทางใน
การ
ด าเนินงาน 

รพ.วัฒนา
นคร,สสอ.
วัฒนานคร 
และ รพ.สต.
11 แห่ง 
ได้รับแผน
ยุทธศาสตร์ 

สามารถ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ขั้นตอน 

1) จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ รพ.
วัฒนานคร,สสอ.วัฒนานคร และ 
รพ.สต.21 แห่ง 

2) จัดส่ง เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ รพ.วัฒนานคร, 
สสอ.วัฒนานคร และ รพ.สต.21 
แห่ง ทราบและใช้ ประโยชน์ในการ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ : 

1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 

2. ความสอดคล้องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/ นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด
กระบวนการ : ขั้นตอนตามกระบวนการท่ีสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  

4. จัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็นจาก ผอ.รพ.วัฒนานคร 
สสอ.วัฒนานคร ผอ.รพ.สต.ในสังกัด สสอ.วัฒนานคร /ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โดยอาศัย
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค : SWOT)  

แผนภำพที่ 3 แผนผังขั้นตอนกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ สสอ.วัฒนำนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะท างาน   
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

5. รพ.วัฒนานคร สสอ.วัฒนานคร รพ.สต. ก าหนดแผนงาน โครงการ กจิกรรม งบประมาณ รวบรวมข้อมูล เพ่ือ
จัดท าแผนฯและ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือพิจารณารายละเอียดของร่างแผนยุทธศาสตร์ 

6. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ สสจ.สระแก้ว เพ่ือขออนุมัติ 

 

7.นำยแพทย์ สสจ. 

พจิำรณำ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ/แก้ไขใหม่ 

8.ถ่ายทอดแผน/ด าเนินการตามแผน / ติดตาม ก ากับ 
ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุง 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ปัจจัยควำมส ำเร็จ จุดควบคุมควำม
เสี่ยง 

1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ/
คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 

แต่งต้ังคณะท างาน แต่งต้ัง
คณะท างานยกร่างแผนยุทธ์ยกร่าง
แผนๆ ศาสตร์ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
เป็นประธาน สาธารณสุขอ าเภอ
วัฒนานครเป็นรองประธาน
คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนรพ.
วัฒนานคร /สสอ.วัฒนานคร / 
ผู้แทนองค์กรชุมชน/ภาคีเครือ ข่าย 
อาทิ อสม. ผู้สูงอายุเยาวชน ฯลฯ 
ร่วม เป็นคณะท างาน  

7 วัน 1. ผู้บริหารให้ 
ความ ส าคัญและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2. ภาคีเครือข่ายท่ีมุ่งมั่น
และใส่ใจงาน 

 

1. การสรรหา
คณะท างานท่ีสนใจ
และให้ความส าคัญ
กับการจัดท าแผนฯ 
2. การติดต่อ
ประสานและให้
ข้อมูลกับคณะท างาน 

2. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

ศึกษา วิเคราะห์ + ทบทวน
แนวนโยบายแห่งรัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล อ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยงาน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สสจ.สระแก้ว และ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแนวโน้ม
เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ เป็นการประเมินสถานการณ์
และแนวโน้มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพมา
คาดการณ์และจัดหมวดหมู่ให้
เหมาะสมกับการก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพโดยในการวิเคราะห์จะ
ไม่จ ากัดอยู่ท่ีสถานการณ์ด้านโรคภัย
ไข้เจ็บและปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น
แต่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์
แวดล้อมด้านอื่นๆท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

15 วัน 1. ระบบข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. ความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. คุณภาพของข้อมูล 
2. การวิเคราะห์
ข้อมูล 
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ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ปัจจัยควำมส ำเร็จ จุดควบคุมควำม
เสี่ยง 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
และกลยุทธ์ แผนท่ี
ยุทธศาสตร์ 

คณะท างานประชุมร่วมกันเพื่อ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงานหลักและ
กลยุทธ์ แผนท่ียุทธศาสตร์ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานภาพ
ของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค : SWOT) และ
น าเสนอคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลของ  คปสอ.วัฒนานคร 
เพื่อขอค าแนะน าและขอความเห็น
ขอบ หากคณะกรรมการฯเห็นขอบก็
จะเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบ 

5 วัน ความมุ่งมั่น ใส่ใจ ของ
คณะท างาน 

ความสอดคล้องของ
วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ 
พันธกิจและกลยุทธ์ 

4. จัดท ากรอบ
แนวคิดในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ให้
มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบท
การเปล่ียนแปลงใน
มิติต่างๆ และ
สอดคล้องกับแผน
แผนยุทธศาสตร์
ของ CUP /ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

จัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทการเปล่ียนแปลง
ในมิติต่างๆ รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็น
จาก ผอ.รพ.วัฒนานคร สาธารณสุข
อ าเภอวัฒนานคร ผอ.รพ.สต.ใน
สังกัด สสอ.วัฒนานคร /ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

5 วัน ความมุ่งมั่น ใส่ใจ ของ
คณะท างาน 

ความสอดคล้อง
เหมาะสมในการ
จัดท าแผนฯ 

5. ก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ รวบรวม
ข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนฯ
และ ประชุม
คณะกรรมการ/
คณะท างานเพ่ือ
พิจารณารายละเอียด
ของร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
 

รพ.วัฒนานคร สสอ.วัฒนานคร รพ.สต. 
ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท า
แผนฯและ ประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างานเพ่ือพิจารณารายละเอียดของ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ 
 

5 วัน ความมุ่งมั่น ใส่ใจ ของ
คณะท างาน 

การจัดท าแผนท่ี
สามารถเช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ปัจจัยควำมส ำเร็จ จุดควบคุมควำม
เสี่ยง 

6. น าเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ต่อ สสจ.
สระแก้ว เพ่ือขออนุมัติ 

 

คณะท างานร่วมกันจัดท ารูปเล่มแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ
ผู้บริหาร (นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด) 

7 วัน ความมุ่งมั่น ใส่ใจ ของ
คณะท างาน 

การน าเสนอแผนท่ี
สามารถเช่ือมโยงให้
เห็นภาพของการ
แก้ปัญหาท่ีชัดเจน 
สมเหตุสมผล 

7.ถ่ายทอดแผน/
ด าเนินการตามแผน 

หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว
คณะท างานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวัฒนานคร ประชุมเพื่อช้ีแจง
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
น าไปสู่การปฏิบัติโดยแจ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัดทราบ 

1 วัน การให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารทุกระดับในการ
ร่วมรับรู้และขับเคล่ือน
แผน 

ความชัดเจนและการ
น าไปปฏิบัติได้ของ
แผนยุทธศาสตร์ 
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3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ วิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากการ

วิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค : SWOT) 

4. จัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ และสอดคล้องกับแผนแผนยุทธศาสตร์ของ CUP /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. สสอ.วฒันำนคร ถ่ำยทอดแผนฯสู ่รพ.

สต.ในสงักดั 

แผนภำพที่ 4 แผนผังขั้นตอนกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณวัฒนำนคร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รพ.สต.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

5. รพ.สต. ก าหนดและจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ รวบรวมข้อมูล  
เพ่ือจัดท าแผนฯงานโครงการ 

6. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ สสจ.สระแก้ว เพ่ือขออนุมัติ 

 

นายแพทย์ สสจ. 
พิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ/แก้ไขใหม่ 

จัดส่งแผนฯให้ ผู้รับผิดชอบงานของ สสอ.วัฒนานคร เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 

ผู้รับผิดชอบงานของ สสอ.วัฒนานครน าเสนอต่อผู้บริหาร(ผอ.รพ.วัฒนานคร และสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

 

ไม่ต้องแก้ไข 

แก้ไขใหม่ 

ด าเนินการตามแผน / ติดตาม ก ากับ ประเมินผล 
และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุง 
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ระบบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

1. ติดตามจากการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงาน/ฝ่ายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนา
นครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 21 แห่ง 

2. ติดตามโดยการนิเทศงานผสมผสาน 2 ครั้ง/ป ีและมีการติดตามในเวทีการประชุมประจ าเดือนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร และเวทีการประชุมผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แบบฟอร์มที่ใช ้

1. แบบฟอร์มการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน 7S Model  

2. แบบฟอร์มการพิจารณาปัจจัยภายนอกหน่วยงาน PEST Analysis 

3. แบบฟอร์มตารางก าหนดกลยุทธ์ (SWOT หรือ TOWS Matrix)  

เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document) 

1. การจัดแผนยุทธศาสตร์ (ส านักสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)  

แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) : 

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการจัดท าแผน จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว 

เอกสำรบันทึก (Record) : 

แบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว 

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ 

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน เป็นสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพมาคาดการณ์และจัดหมวดหมู่ ให้เหมาะสมกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยในการวิเคราะห์จะไม่จ ากัดอยู่ท่ีสถานการณ์ด้านโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเท่านั้น แต่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมด้านอื่นๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ 

องค์ประกอบในการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ 

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis) โดยท่ีสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นแรงผลักดัน
จากภายนอกองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินการขององค์กร ซึ่ง โดยท่ัวไปสามารถจัดกลุ่ม
สภาพแวดล้อมภายนอกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1.1. สภำพแวดล้อมภำยนอกทั่วไป (General Environment) ได้แก่ สถานการณ์การเปล่ียนแปลงใน
ระดับโลก กฎหมายและการเมือง สังคมและวัฒนธรรม สภาวะด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งในการจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมภายนอกท่ัวไปนั้น ใน การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นท่ีมี
ความส าคัญไม่มากเท่ากับในระดับประเทศ การเตรียมข้อมูล เพื่อให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มเท่านั้น 

1.2. สภำพแวดล้อมภำยนอกเฉพำะ (Task Environment) ได้แก่ แนวทาง/นโยบายระดับเหนือกว่า 
แนวทาง/นโยบายระดับหน่วยงาน แนวทาง/นโยบายของหน่วยงานอื่นท่ี เกี่ยวข้อง และปัญหาด้านสุขภาพ ความ
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คาดหวังและความต้องการของประชาชน ซึ่งท้ังหมดเป็น ปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบโดยตรงและมี
ความใกล้ชิดกับการด าเนินภารกิจขององค์กรใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ถือว่ามีผล
ต่อการด าเนินยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพอย่างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- แนวทำง/นโยบำยระดับเหนือกว่ำ ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ได้แก่ เป้าหมายและ 
แนวทางของกระทรวงและระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

- แนวทำง/นโยบำยระดับหน่วยงำน ได้แก่ แผนพัฒนาระยะยาวของหนว่ยงาน แนวทาง/นโยบายของ
ผู้บริหารระดับหน่ายงาน เป็นการวิเคราะห์นโยบาย แนวความคิดและความ ต้องการของผู้บริหารระดับหน่วยงาน
เพื่อจะท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายของ ผู้บริหารเนื่องจากผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความเห็น
ขอบและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานตามแผน 

- แนวทำง/นโยบำยของหน่วยงำนอืน่ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของกระทรวง เกี่ยวข้องในการพัฒนา
สุขภาพ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณ สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 

- ควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของประชำชน เป็นประเด็นท่ีส าคัญและต้องให้ ความส าคัญอย่างยิ่ง 
และต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด เนื่องจากเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพอยู่” การมีสุขภาพดีของประชาชน ข้อมูล
เหล่านี้อาจได้มาจาก 

1) โครงสร้างของประชากรเนื่องจากเพศและวัยของประชากรท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการในการดูแล
สุขภาพท่ีไม่เหมือนกัน การทราบข้อมูลแนวโน้มโครงสร้างของประชากร จะท าให้มีการเตรียมการเพื่อการดูแล
สุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2) การกระจายของประชากร ในเขตเมืองและเขตชนบท รวมถึงแนวโน้ม การเคล่ือนย้ายประชากร 
เนื่องจากการดูแลประชากรในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน 

3) สภาวะสุขภาพท่ีเป็นตัวชี้วัดด้านประชากรท่ีส าคัญ ๆ อันได้แก่ อายุคาด เฉล่ียเมื่อแรกเกิด อัตราการ
เพิ่มประชากร อัตราการเจริญพันธุ์ อัตราเกิด อัตราตาย เป็นต้น 

4) ปัญหาด้านสุขภาพของประชากร การวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพโดย รวม ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ได้แก่ 
อัตราป่วยและอัตราตายของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เป็นต้น 

5) พฤติกรรมสุขภาพ เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของประชากรในการดูแล สุขภาพอันได้แก่ความเช่ือ 
ทัศนคติ ค่านิยม รวมไปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงในการ เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น พฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมการออกก าลังกาย เป็นต้น 

การก าหนดปัจจัยภายนอกอีกวิธีหนึ่ง คือ การพิจารณาตามหลัก PEST Analysis โดย P คือ Politics 
(การเมือง) E คือ Economic (เศรษฐกิจ) S คือ Social (สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม) และ T คือ Technology 
(เทคโนโลยี) 

แบบฟอร์มกำรพิจำรณำปัจจัยภำยนอกหน่วยงำน 
ปัจจัยภำยนอกหน่วยงำน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) การเมือง/รัฐบาล   
2) ภาวะเศรษฐกิจ   
3) สภาพสังคม   
4) เทคโนโลยี   
5) อื่นๆ...........................................   
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กิจกรรมหลัก 

2. กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมภำยใน (Internal Analysis ) เป็นการท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
โดยการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์กร โดยการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์กร เพื่อให้ผู้
ก าหนดยุทธศาสตร์ทราบศักยภาพของตนเองในการด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายว่าควรจะด าเนินการด้วยวิธี
ใด 

โดยท่ีสภาพแวดล้อมภายในเป็นส่ิงท่ีผู้ก าหนดยุทธศาสตร์สามารถจะควบคุมและเปล่ียนแปลง ได้ง่ายกว่า
ส่ิงแวดล้อมภายนอก ดังนั้น ผู้ก าหนดยุทธศาสตร์จึงมีแนวโน้มท่ีจะก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีใช้ จุดแข็งของตนเองเป็น
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์จะท าให้มีการ ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีจะปรับปรุงหรือ
หลีกเล่ียงการใช้จุดอ่อนของตัวเอง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วยวิธีนี้ จะจัดกิจกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม
ด้วยกัน ได้แก่ 

2.1. กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมในการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
2.2. ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ปัจจัยในการด าเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละเป้าหมายจะต้องเกิดจากการด าเนินกิจกรรมหลักภายใต้การ สนับสนุนจาก
ปัจจัยสนับสนุนท่ีเอื้อให้กิจกรรมหลักประสบความส าเร็จ ดังนั้นความล้มเหลวของการ ด าเนิน กิจกรรมหลักจะต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยสนับสนุนปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย ดังนั้น ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประเมิน
จุดแข็ง และจุดอ่อนจะต้องเตรียมข้อมูลให้สามารถวิเคราะห์ได้ ถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมหลัก
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานว่าเกิดจาก การไม่เกื้อหนุนตามปัจจัยสนับสนุนใด เพื่อจะได้เปล่ียนแปลง
แก้ไขได้ถูกต้อง 

ดังนั้น ในการท่ีจะจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จะต้องน าเอาเป้าหมายหลักมาเป็น
ตัวตั้ง ดังนั้นกิจกรรมในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักจะเป็นกิจกรรมหลัก ส าหรับปัจจัยสนับสนุนจะเป็น
เหตุผลให้การด าเนินกิจกรรมหลักได้ดีหรือไม่ดี  

 

 

กำรวำงแผนและกำรบริหำรงำน 
กำรบริหำรงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมหลัก 3 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และวิธีท ำงำน เป้ำ 

หมำย 

ปัจจัย
สนับสนนุ 
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หมำยเหตุ ประสิทธิภาพของการประเมินศักยภาพของหน่วยงานจะขึ้นอยู่กับ 

1. ความสามารถในการก าหนดกิจกรรมหลัก/รอง เพื่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน  

2. การยอมรับในศักยภาพของตนเองในการด าเนินกิจกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละ 

เป้าหมาย ส าหรับแนวทางวิเคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงาน อีกวิธีหนึ่ง คือ การพิจารณาจากตัวแบบ 7S ของ 
R.Waterman ดังนี้คือ 

(1.1) โครงสร้างองค์กร (Structure)  

(1.2) ระบบการปฏิบัติงาน (System)  

(1.3) จ านวนบุคลากร (Staff)  

(1.4) ความสามารถของบุคลากร (Skill)  

(1.5) ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์องค์กร (Strategy)  

(1.6) รูปแบบการบริหาร (Style) 

(1.7) วิสัยทัศน์/ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน (Share values) 

แบบฟอร์มกำรพิจำรณำปัจจัยภำยในองค์กร 

ปัจจัยภำยในองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) โครงสร้างองค์กร (Structure)   

2) ระบบการปฏิบัติงาน (System)    

3) จ านวนบุคลากร (Staff)    

4) ความสามารถของบุคลากร (Skill)   

5) ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์องค์กร (Strategy)    

6) รูปแบบการบริหาร (Style)   

7) วิสัยทัศน์/ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน (Share values)   

8) อื่นๆ........   

 

กระบวนกำรในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ 

กระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจหรือในภาครัฐ จะ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนท่ีเหมือนกันได้แก่ 

- การก าหนดวิสัยทัศน์  
- การก าหนดพันธกิจ   
- การก าหนดเป้าประสงค์  
- การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
- การก าหนดกลยุทธ์ 
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1. การก าหนดวิสัยทัศน์ เป็นการก าหนดภาพในอนาคตท่ีต้องการจะเห็นจากการด าเนินการ กิจของ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องทราบสถานการณ์และแนวโน้มของการด าเนินภารกิจจึงจะก าหนด
วิสัยทัศน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสับสนเนื่องจากมีวิสัยทัศน์ของการด าเนินการในหลายระดับ
อาจเรียก วิสัยทัศน์ ว่าเป็น เป้าหมายหลักในการด าเนินการก็ได้ 

2. การก าหนดพันธกิจ เป็นการก าหนดส่ิงท่ีต้องด าเนินการร่วมกันเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ตามภารกิจ
หน่วยงานท่ีมีอยู ่

3. การก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) เป็นการก าหนดเป้าประสงค์ของการด าเนินพันธกิจว่า ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ๆ ของการด าเนินพันธกิจ หน่วยงานต้องการจะบรรลุเป้าหมายใด 

4. การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator - KPIs) เป็นการก าหนดส่ิงท่ี
บ่งช้ีว่า การด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งจะประกอบด้วยตัวช้ีวัดและ ปริมาณความส าเร็จ ซึ่ง
การก าหนดเครื่องช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดคือข้อมูลผล การด าเนินการในปัจจุบัน และ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานหลักท่ีเหนอืกว่า 

5. การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินการอย่างกว้างเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ท่ีดีจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ( โอกาสและอุปสรรค ) และศักยภาพ ของหน่วยงาน  

( จุดแข็ง จุดอ่อน) 

ขั้นตอนท่ีส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ประกอบด้วย  

5.1. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย (Key Success Factors)  

5.2. การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีต่อปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้น ๆ  

5.3. การก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

- ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้จุดแข็งมาด าเนินการ เมื่อโอกาส
เอื้ออ านวยให้ 

- ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีแก้ไขจุดอ่อนให้เป็นจุด แข็งเพื่อ
ด าเนินการยุทธศาสตร์เชิงรุก 

- ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ใช้จุดแข็งท่ีหน่วยงานมีอยู่มา แก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เป็นโอกาส 

- ยุทธศาสตร์พลิกแพลง (WT Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีหลีกเล่ียงการใช้จุดอ่อน มาเผชิญกับ
อุปสรรค 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำประสงค์ กลยทุธ์ 

ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก 
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5.4. การตัดสินใจต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ การตัดสินก าหนดยุทธศาสตร์เป็นการน าทาง เลือกเชิง
ยุทธศาสตร์การพิจารณาควบคู่ไปกับค่านิยมของผู้บริหารแล้วตัดสินใจก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ของหน่วย
ของหน่วยงาน 

5.5. การจัดกลุ่มยุทธศาสตร์และการท า Strategic Mapping เนื่องจากในการจัดท ายุทธศาสตร์ อาจ
พบว่าบางครั้งมีการทับซ้อนของยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายอยู่หลายเป้าหมาย การจัดท า 
Strategic Mapping จะท าให้เห็นภาพชัดเจนว่า กลยุทธ์ใดตอบสนองต่อการด าเนินการใน เป้าหมายใด 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตอบโจทย์การถ่ายทอด ตัวชี้วัดใน PMQA 
ด้วย โดยอาจด าเนินการตามข้ันตอนคือ 

- แต่งต้ังคณะท างาน คัดเลือกและก าหนดตัวชี้วัดส าคัญของหน่วยงาน 

- วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระดับตัวชี้วัดในมุมมอง๔ด้านของกพร.(ประสิทธิผล คุณภาพ/
ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กร) 

- น าเสนอผู้บริหาร (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) พิจารณา 

- น าเสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลของจังหวัดพิจารณาให้ความ เห็นชอบ 

- น าตัวชี้วัดและเกณฑ์ท่ีได้รับความเห็นชอบแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

- หน่วยงานในสังกัดตอบรับรับทราบ KPI 

การก าหนดกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้ตาราง SWOT หรือ TOWN Matrix โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง – S 
1………………………….. 
2………………………….. 
3…………………………... 
4………………………..… 

จุดอ่อน – W 

1………………………….. 
2………………………….. 
3…………………………... 
4………………………..… 

โอกำส – O 

1………………………….. 
2………………………….. 
3…………………………... 
4………………………..… 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

กลยุทธ์พลิกฟื้น (WO) 

เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 

อุปสรรค – T 

1………………………….. 
2………………………….. 
3…………………………... 
4………………………..… 

กลยุทธ์กำรรักษำเสถียรภำพ (ST) 

ใช้จุดแข็งหลีกเล่ียงอุปสรรค 

กลยุทธ์เชิงรุก (WT) 

กลยุทธ์ตัดทอน 
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โดยพิจำรณำลักษณะของกลยุทธ์ได้ 4 ลักษณะได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

(1) กำรก ำหนดกลยุทธ์จำกปัจจัย จุดอ่อน / โอกำส 

เป็นสถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจัยภายในไม่ดีแต่มีปัจจัยภายนอกดี หรือภายในด้อยแต่ภายนอกเอื้อ ใน
กรณีนี้ กลยุทธ์ที่จะก าหนดขึ้น เรียกว่า “กลยุทธ์พลิกฟื้น (Turn Around Strategies)” ซึ่งมีกรอบแนวทางดังนี้  

- พัฒนา   - สร้างเครือข่าย    - ร่วมทุน 

- เร่งรัด    - หาแนวร่วม   - ฯลฯ  

(2) กำรก ำหนดกลยุทธ์จำกปัจจัย จุดอ่อน /อุปสรรค 

เป็นสถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในไม่ดี หรือภายนอกฉุดและ ภายในด้อย ซึ่ง
เปรียบเสมือนหน่วยงานอยู่ในสถานการณ์สุนัขจนตรอก กลยุทธ์ที่ก าหนดเป็น “กลยุทธ์ ตัดทอน (Retrenchment 
Strategies)” ซึ่งมีแนวทางดังนี้  

- ทบทวน  - ลดกิจกรรม    - ชะลอการด าเนินงาน 

- ถ่ายโอนภารกิจ   - ปรับเปล่ียนกิจกรรม  - ฯลฯ 

(3) กำรก ำหนดกลยุทธ์จำกปัจจัย จุดแข็ง/ โอกำส 

เป็นสภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและภายในดี หรือ ปัจจัย ภายนอกและภายในเป็นเชิงบวก
ท้ังหมด หรือภายนอกเอื้อและภายในเด่น กลยุทธ์ท่ีจะก าหนดขึ้นจะ เป็น “กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive 
Strategies)” ซึ่งโดยท่ัวไปกลยุทธ์ที่ก าหนดจะเป็น  

- การขยายงาน  - การส่งเสริมสนับสนุน   - การเพิ่มเครือข่าย 

- การเพิ่มเป้าหมาย  - การกระจายงาน  - ฯลฯ  

(4) กำรก ำหนดกลยุทธ์จำกปัจจัย จุดแข็ง/อุปสรรค 

เป็นสถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่ เอื้ออ านวยหรือปัจจัยภายในเป็นเชิง
บวก แต่มีปัจจัยภายนอกเป็นเชิงลบ ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะก าหนด ขึ้น เรียกว่า “กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
(Stability Strategies)” คือ ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ หน่วยงานให้เป็นประโยชน์ ซึง่การก าหนดกลยุทธ์ 
สามารถก าหนดแนวทางได้ดังนี้ 

- ขยายงานท่ีเป็นจุดแข็ง   - ควบคุม   - คุ้มครอง 

- ป้องกัน    - ฯลฯ 

 

 

กลยุทธ์ทางเลือก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความยอมรับ รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1.           

2.           

3.           
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ท้ังนี้ มีวิธีการตรวจสอบกลยุทธ์ว่ามีความครอบคลุมมิติใดบ้างนั้น สามารถใช้ Balance Scorecard ในการ
ตรวจสอบ หากขาดตกบกพร่องในมิติใดก็สามารถย้อนกลับไปพิจารณาตาราง SWOT หรือ TOWN Matrixเพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมได้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในปัจจุบันที่เป็นการน านโยบายไป ปฏิบัติใน
ระดับจังหวัด การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดขึ้นตลอดจนเป็นการน าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งได้ จัดท าไว้แล้วไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยแผนปฏิบัติการจะเป็นแผนระยะ 1 ปี  

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพืน้ท่ี 

1.2 เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ขอบเขต 

เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขในระดับจังหวัดระยะ ๑ ปี โดยเน้นการ บูรณการและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

3. ค ำนิยำม 

แผนปฏิบติัการประจ าปี หมายถึง แผนระยะ 1 ปี ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีมีการ ก าหนด
เป้าหมายในการแก้ปัญหาไว้อย่างชัดเจน ภายใต้กระบวนการบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรระดับจังหวัดใช้ อ านาจในการ
ตัดสินใจและมีบทบาทเป็นผู้น าองค์กร 

4.2 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีหน้าท่ีประสานการด าเนินงานและให้ข้อมูล สนับสนุนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงแผน ฯ แก่นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด 

4.3 คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย รพ.วัฒนานคร สสอ.วัฒนานคร รพ.สต. 21 แห่ง
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบงานจาก รพ.วัฒนานคร และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานครเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. วิเคราะหย์ุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพตลอดจน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา แจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

(15 วัน) 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 21 แห่งจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
(15 วัน) 

 

1. สสอ.วัฒนานคร ถ่ายทอดแผนฯสู่  

รพ.สต.ในสังกัด 

แผนภำพที่ 5 แผนผังขั้นตอนกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำ  

ระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สังกัดส ำนักงำนสำธำรณวัฒนำนคร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รพ.สต.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (7วัน) 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 21 แห่ง จัดส่งแผนปฏิบัติราชการให้แก่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

6. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ สสจ.สระแก้ว เพ่ือขออนุมัติ (7วัน) 

 

นายแพทย์ สสจ. 
พิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ/แก้ไขใหม่ 

สสอ.วัฒนานคร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง (3วัน) 

 

ผู้รับผิดชอบงานของ สสอ.วัฒนานครน าเสนอต่อผู้บริหาร(ผอ.รพ.วัฒนานคร และสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
(7 วัน) 

 

ไม่ต้องแก้ไข 

แก้ไขใหม่ 

ด าเนินการตามแผน / ติดตาม ก ากับ ประเมินผล 
และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุง 
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