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1.บทนํา 
 
1.1 วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให้ผู้ปฏบิติังานได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏบิัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
กระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล 

 
1.2 ขอบเขต   
      เป็นการจัดทํามาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและ
การติดตามประเมินผล   เพ่ือใช้เปน็คู่มือปฏิบัติงานของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
มีเนื้อหาและลกัษณะการดําเนนิงานครอบคลุมการปฏิบัติงานใน 3 กระบวนการดังนี้ 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
2. การแปลงสูแ่ผนปฏบิัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําป ี
3. การติดตามและประเมินผล 
 

1.3 ข้อกําหนดที่สําคัญ 

มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตาม
ประเมินผล  ดําเนนิการโดยนาํข้อมูลจากการศึกษาและการวิเคราะห์แนวคิดด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
การแปลงแผนและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมาประกอบใช้ในการจัดทําคู่มือปฏบิัติงานเพ่ือใช้
เปน็มาตรฐานการปฏบิัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของกลุ่มยุทธศาสตร์ สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

 
1.4 คําจํากัดความ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์หมายถึง การกําหนดแนวทางดําเนนิงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ (Mission) ขององค์กรโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะผู้ที่ได้ผลประโยชนจ์ากองค์กร (Stakeholders) นบัเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจและ
การกําหนดนโยบายขององคก์รซ่ึงประกอบด้วยผู้รับบริการ (Customer) บุคลากร (Employee) และ 
(Civil society) ฯลฯ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพที่ส่วนราชการต้องการเป็นในอนาคตวิสัยทัศน์อธิบายถึง
ทิศทางที่ส่วนราชการจะมุ่งไปสิ่งที่ส่วนราชการต้องการจะเป็นหรือภาพลักษณ์ท่ีส่วนราชการต้องการใน
อนาคต 

พันธกิจ (Mission) หมายถึง หน้าท่ีโดยรวมของส่วนราชการพันธกิจเป็นการตอบคําถามว่า 
“ส่วนราชการต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีส่วนราชการให้บริการความสามารถที่โดดเด่นของส่วนราชการหรือเทคโนโลยีที่ส่วนราชการใช ้

ยุทธศาสตร์ (Strategies) หมายถึง แนวทางมาตรการหรือวิธีดําเนินงานที่สําคัญๆอันถือเป็น
กุญแจสําคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีได้มีการกําหนดไว้เป็นการตอบคําถามว่า 
“เราจะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้อย่างไร” รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้ “เจ้าภาพ” หรือ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆรับไปดําเนินการต่อ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal / Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนของ
ส่วนราชการหรือการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง/การปรับปรุงท่ีสําคัญหรือความสามารถในการแข่งขัน
หรือกล่าวกว้างๆเป็นสิ่งที่ส่วนราชการต้องบรรลุเพ่ือรักษาหรือทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะกําหนดทิศทางระยะยาวของส่วนราชการและเป็นแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรและปรับเปล่ียนการจัดสรรทรัพยากรเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป็นข้อความเพ่ือแสดงสิ่งท่ีส่วน
ราชการต้องการให้บรรลุผลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย “ตัวช้ีวัด” และ “เป้าหมาย” ท่ีมี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการกํากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Situation Analysis) คือ การประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม
ต่างๆที่เกี่ยวกับการดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ มาคาดการณ์และจัดหมวดหมู่ให้
เหมาะสมกับการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดยในการวิเคราะห์จะ
ครอบคลุมสถานการณ์ด้านต่างๆ ด้วย เช่นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีรูปแบบ
ของการวิเคราะห์ท่ีอาจใช้การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ SMART PEST SIPOC ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator –KPIs) คือสิ่งที่บ่งช้ีว่า การ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่กําหนด ซ่ึงจะประกอบด้วยตัวช้ีวัดและปริมาณความสําเร็จ ซ่ึงการกําหนด
เครื่องช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก สิ่งท่ีจําเป็นที่สุดคือข้อมูลผลการดําเนินการในปัจจุบัน และตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานหลักที่เหนือกว่า 
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การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการหมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีเรียกว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีท่ีแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการกิจกรรมทรัพยากรและ
งบประมาณโดยระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีหมายถึง ทิศทางและแนวทางการทํางานตามกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะโดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 
ปานกลาง 4 ปี 

แผนปฏบิัติราชการประจําปหีมายถึง แผนปฏิบัติราชการระยะสัน้ 1 ปท่ีีดําเนนิการตามกรอบ
ทิศทางของนโยบายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลางของสํานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะมีการกําหนดรายละเอียดของการดําเนนิงานค่าเปา้หมายความสําเร็จและจํานวนการ
ใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะดําเนนิการในแต่ละปีงบประมาณ 

โครงการหมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมรายละเอียดของวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ดําเนนิการสถานที่ผู้รบัผิดชอบวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนนิงานงบประมาณที่ใช้ตลอดจน
ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การติดตามหมายถึง กระบวนที่กระทําภายหลังท่ีโครงการดาํเนนิงานเสรจ็สิ้นโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาปรบัปรุงแก้ไขการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคตซ่ึงอาจ
ติดตามหลังจากโครงการเสร็จสิน้ไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปีเปน็ต้น การติดตามเป็นกระบวนการวัด
หรือตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเปน็ระยะๆว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่กิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการ
และการนําทรพัยากรของโครงการมาใช้ในการดําเนินงานเปน็ไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาหรือ
กําหนดการที่กําหนดไว้ในแผนหรือไม่ 

การประเมินผลหมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือแผนงานนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดการประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึง
คุณค่าของโครงการ/แผนงานกล่าวคือแผนงาน/โครงการที่ได้ดําเนินการแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและแผนงานหรือไม่เพียงใดสามารถทําได้ท้ังการประเมินก่อนเริ่มโครงการการประเมินขณะท่ี
แผนงาน/โครงการกําลังดําเนินการอยู่และการประเมินผลแผนงาน/โครงการหลังจากการดําเนินงานได้
สิ้นสุดแล้ว 

สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หมายถึง หน่วยงานหนึ่งในระดับสํานักของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต่อไปนี้ในที่นี้ขอใช้ตัวย่อว่า สพรศ. เป็นต้นไป 
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1.5 หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
   การดําเนินการกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสูแ่ผนปฏบิัติราชการและการ
ติดตามประเมินผล มี ผู้บริหาร คณะกรรมการ/คณะทํางาน/สํานัก/กอง และกลุ่มงาน รับผิดชอบหลกั ดังนี ้
 1.5.1 อธิบดี มีหน้าท่ีเปน็ผูบ้ริหารสงูสุดในองค์กรระดับกรม ใช้อํานาจในการตัดสินใจและมี
บทบาทเปน็ผูน้ําองค์กร 
 1.5.2 ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ มีหน้าที่เปน็ผูบ้ริหารสูงสุด
ในองค์กรระดับสํานัก มีบทบาทเป็นผูน้ําองค์กรระดับสํานกั 
 1.5.3 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ ประกอบด้วย 
อธิบดี รองอธิบดี ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/กลุ่ม/สํานักงาน ภายในกรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ มีหน้าท่ี
กําหนดกรอบและแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการ
ดําเนินงานของกรมสนับสนนุบริการสขุภาพ  และควบคุม กํากับ การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ 
 1.5.4 คณะทํางานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสพรศ. เปน็ประธาน ผู้แทนจากทุกกลุ่มงานของสพรศ. ผู้แทน โรงพยาบาล
เอกชน คลินกิ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสนบัสนนุบริการ
สุขภาพ 12 เขต หน่วยงานอื่น และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหนา้กลุม่ยุทธศาสตร์ สพรศ. 
เปน็เลขานุการ และหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน สพรศ. เปน็ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ีในการยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือนําเสนอผู้บรหิารให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป 
 1.5.5 คณะทํางานยกร่างแผนปฏิบัติราชการ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกลุ่มงานของสพรศ. โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สพรศ. เป็นเลขานุการ และ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน สพรศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ีในการยกรา่งแผนปฏบิัติราชการ 
เพ่ือนําเสนอผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบ และถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏบิัติต่อไป 
 1.5.6 คณะทํางานประเมินผล ประกอบด้วยผู้อํานวยการสพรศ. เปน็ประธาน ผูแ้ทนจากทุก
กลุ่มงานของสพรศ. โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สพรศ. เป็นเลขานุการ และหัวหน้างานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สพรศ. เปน็ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ีในควบคุม กํากับ การดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติการของ 
สพรศ. 
 1.5.7 กลุ่มงานภายในของสพรศ.มีหน้าที่ในระดมความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสพรศ. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ี
รับผิดชอบ ดําเนนิโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผดิชอบ และรายงานผลการดําเนนิงาน 
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1.6 คําอธิบายสัญลักษณ์ทีใ่ช ้

สัญลักษณ์ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่
แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล ดังคําอธิบายดังนี ้
 

สัญลักษณ ์ คําอธบิาย 

 จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสิน้สุดของกระบวนการ 

 
 

กระบวนการทีมี่กิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 ขั้นการตัดสนิใจ 

 ฐานข้อมูล 

 เอกสาร/รายงาน 

 

 
เอกสารรายงานหลายแบบหลายประเภท 

 
 

จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน/กระบวนการ 

 จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้ากัน 
 
 

ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน 

 

 
ทิศทางการนําเข้า/ส่งออกของเอกสาร/

รายงาน/ฐานข้อมูลท่ีอาจเกิดขึ้น 
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2. ผังกระบวนการ (Work Flow) 
 
1 การจัดทํายุทธศาสตร์  2 การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 

    
       
       
 
 
 
 
 
 
3 การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศึกษา
วิเคราะห์
ข้อมูล 

กําหนด
โครงการ
งบประมาณ 

กําหนด
เป้าประสงค์ 

กําหนด
กลยุทธ์ 

แผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี 

กําหนด
ผู้รับผิดชอบ 

กําหนด
โครงการ 
งบประมาณ 

แผนปฏิบตัริาชการประจําปี 

จัดทํารายละเอยีด 
โครงการ 

จัดทํารายละเอยีด 
งบประมาณ 

การพิจารณา 
งบประมาณ 

การดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 
การประเมินผล การติดตาม 



                                                                                     

คู่มือการปฏบิติังาน 
สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ 

เร่ือง มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
      การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล       
เอกสารเลขที ่ SP-BSH-S-018 ฉบบัที่  1 แก้ไขครั้งท่ี 00 

วันท่ีบังคบัใช้ 21 กรกฎาคม 2558 หน้า ๘ ของ 33  
   

  

๘ 
 

 

2.1 ผังแสดงรายละเอียดกระบวนการการจัดทําแผนยทุธศาสตร์ 
 

ลําดับ กระบวนการ ใช้เวลา 
(PT/WT) 

ผูรั้บผดิชอบ 

1.  1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

2. 5 วัน คณะทํางานยกร่างฯ 

3. 1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

4. 1 วัน คณะกรรมการ
วางแผนฯ 

5. 7 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

6. 1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

 
 

START 

แต่งตั้งคณะทํางานยกรา่ง 
แผนยทุธศาสตร์ 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ร/กําหนดวสิัยทศัน์/
พันธกิจ/ประเด็นยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์ และ
จัดทําแผนทียุ่ทธศาสตร ์

ประชมุคณะทาํงานยกรา่งแผนยุทธศาสตร์ฯ 

นําเสนอร่างแผนยทุธศาสตร ์
เพ่ือขออนุมัติคณะกรรมการวางแผนและ

ประเมินผล กรมสบส. 

 
คณะกรรมการวางแผนฯ 

พิจารณา 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร์และ
พิมพ์เผยแพร่ ส่งให้ทกุกลุม่และ

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

จัดส่งเอกสารแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
ถ่ายทอดแผนนําไปสู่การปฏิบัติ 
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2.2 ผังแสดงรายละเอียดกระบวนการการแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี 
     และแผนปฏิบัตริาชการประจําปี 

 
ลําดับ กระบวนการ ใช้เวลา 

(PT/WT) 
ผูร้ับผดิชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

2. 5 วัน คณะทํางานยกร่าง 
แผนปฏบิัติราชการฯ 

3. 1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

4. 1 วัน อธิบดีกรมสบส. 

6. 1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

7. 7 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

8. 1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

START 

แต่งต้ังคณะทํางานยกรา่งแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจาํปี 

จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ให้ทุกกลุ่มทราบและถือปฏิบัติ 

จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการฯ
และพิมพ์เผยแพร่ ส่งให้ทุกกลุม่ 

ประชมุคณะทาํงานยกร่าง 
แผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือวิเคราะห์และ

จัดทําร่างแผนฯ 

อธิบดีพิจารณา

จัดทําบันทึกเสนออธิบดีพิจารณา
เห็นชอบ ผา่นกองแผนงาน 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

จัดทําบันทกึแจ้งให้ทกุกลุ่มทราบ
ผลการอนุมัติแผนฯ 
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2.3 ผังแสดงรายละเอียดกระบวนการการติดตามและประเมินผล 
 

ลําดับ กระบวนการ ใช้เวลา 
(PT/WT) 

ผูร้ับผดิชอบ 

1.  1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

2. เดือนละ 1 
ครั้ง 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

3. 5 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

4. ราย
สัปดาห์/
รายเดือน/
รายไตรมาส 

ทุกกลุ่มงานของสพรศ. 

5. 2 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

6.  ทุกกลุ่มงานของสพรศ. 

7. 5 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สพรศ. 

START 

แต่งต้ังคณะทํางานประเมินผล สพรศ. 

 
ประชมุคณะทาํงานฯเพ่ือกาํหนดกรอบ/แนว
ทางการติดตามประเมินผลประจาํปี และ

ติดตามการดําเนินงานทุก 1 เดือน 

ประสานงาน ตรวจสอบความถูกต้อง 
และให้คาํปรึกษาการรายงานผลการ
ดําเนินงาน รวบรวมส่งให้กองแผนงาน 

และสรุปผลการดําเนินงาน 
 

จัดทําเอกสารแนวทางการ
ประเมินผลและพิมพ์เผยแพร่  

ส่งให้ทุกกลุม่ถือปฏิบัติ 

ทุกกลุม่จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย/ 

/แผนงาน/โครงการ  

ฐานข้อมลูผลการดําเนนิงานในระบบ Smart Office  

พิมพ์และเผยแพร่รายงานและสรุปผลการดําเนนิงานประจําปี 
 



                                                                                     

คู่มือการปฏบิติังาน 
สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ 

เร่ือง มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
      การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล       
เอกสารเลขที ่ SP-BSH-S-018 ฉบบัที่  1 แก้ไขครั้งท่ี 00 

วันท่ีบังคบัใช้ 21 กรกฎาคม 2558 หน้า ๑๑ ของ 33  
   

  

๑๑ 
 

 

3.ขั้นตอนมาตรฐานคุณภาพ การควบคมุการปฏบิัติงานและความเส่ียง 
 

3.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
      1) การจดัทําแผนยทุธศาสตร์ 

 
ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ

ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ สํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ  

1.รูปแบบคําสั่งถูกต้องตาม
ระเบียบสารบรรณ 
2.องค์ประกอบของคณะทํางาน
ประกอบด้วยผู้อํานวยการสพรศ.
เป็นประธาน ผู้แทนหัวหน้ากลุ่ม
งานในสพรศ./ผู้แทนกอง
แผนงาน/ กองแบบแผน /ผู้แทน
สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 12 เขต/ผู้แทนกรม
ท่ีเกี่ยวข้อง/ ผู้แทนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/ผู้แทนของ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง ร่วมเป็น
คณะทํางาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ และ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ
แผนงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1.การสรรหาคณะทํางาน
ท่ีสนใจและให้ความสําคัญ
กับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 
2.การติดต่อประสานงาน
และให้ข้อมูลกับ
คณะทํางาน 

2. จัดประชุมคณะทํางานยกร่างแผนยุทธศาสตร์  จัดประชุมต่อเน่ือง เพื่อให้ได้
เน้ือหาครบถ้วน 

การมีส่วนร่วมของ
คณะทํางานอย่างต่อเน่ือง 

3. 3.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  
(การวิเคราะห์ SWOT) 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร (Internal 
Analysis) โดยใช้ PMQA  มา
เป็นกรอบแนวทางในการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength) 

1.คุณภาพของข้อมูล 
2.การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.ดําเนินการให้
คณะทํางานมีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดเห็น 
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1) การจัดทําแผนยทุธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) คือ 
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ในระยะยาวท่ีองค์กรต้อง
บรรลุ 
 
 
 

และจุดอ่อน (Weakness) ของ
องค์กร 
2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร (External 
Analysis) โดยใช้ STEP หรือ 
PEST มาเป็นกรอบแนวทางใน
การวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) 
1.คํานึงถึงความคาดหวัง ระบุ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน 
2.คํานึงถึงความท้าทายกระตุ้น
ให้คนในองค์กรมองเห็นโอกาสท่ี
ต้องการไปให้ถึง 
3.อธิบายภาพในอนาคตท่ีองค์กร
จะไปให้ถึง 
4.คํานึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และบุคลากร 
5.ระบุถึงความเป็นไปได้ มี
เหตุผล มีเป้าหมายท่ีสามารถ
บรรลุได้จริง 
6.มีจุดมุ่งเน้นชัดเจนเพียง
พอที่จะนําไปสู่การตัดสินใจท่ีถูก
ทิศทาง 
7.มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
ให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

4.ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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      1) การจดัทําแผนยทุธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

  
3.3 การกําหนดพันธกิจ (Mission) คือภารกิจ
ท่ีต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดย
สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีขององค์กร (ซ่ึงอาจ
กําหนดผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
กลุ่มเป้าหมายที่ส่วนราชการให้บริการ/
ความสามารถที่โดดเด่นของส่วนราชการหรือ
เทคโนโลยีท่ีส่วนราชการใช้ 
 
3.4 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) เป็นการกําหนดกลุ่มของ
ยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์หลัก) ซ่ึงเป็นประเด็น
หลักท่ีส่วนราชการต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 
 
 
 
  

8.สื่อสารได้ เข้าใจง่าย 
1.สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กร 
2.ระบุวิธีการท่ีจะทําให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 
3.ระบุขอบเขตหรือพ้ืนท่ีท่ี
ต้องการให้บรรลุเป้าหมายชัดเจน 
4.ระบุกลุ่มผู้รับบริการท่ีต้องการ
ให้ครอบคลุมอย่างชัดเจน 
1.ครอบคลุมและสอดรับกับ
วิสัยทัศน์/พันธกิจได้ครบถ้วน 
2.ครอบคลุมกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ 
3.ประกอบด้วยประเด็นหลักโดย
ไม่มีจํานวนมากเกินไป 
4.เป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องการพัฒนา
ภายใต้กรอบระยะเวลาของ
วิสัยทัศน์ 
5.เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ี
องค์กรกําลังเผชิญอยู่และ
ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
6.ไม่ควรมีมากเกินไปจนไม่เกิด
เป็นจุดเน้นท่ีองค์กรต้องให้
ความสําคัญ 
7.สามารถเช่ือมโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกันเป็น
เหตุเป็นผลแก่กัน 
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      1) การจดัทําแผนยทุธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

 3.5 การกําหนดเป้าประสงค์หลัก/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Final Strategy 
Outcomes) เป็นการกําหนดสิ่งที่องค์กร
ต้องการบรรลุจากการดําเนินงาน และผลลัพธ์
ของกลยุทธ์ท่ีอยู่ใต้เป้าประสงค์นั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 การกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(KPIs and Targets) ซ่ึงเป็นการกําหนดตัว
บ่งช้ีเพ่ือบอกได้ว่างานสําเร็จหรือไม่ เป็นการ
แสดงความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ของการ
บรรลุตามเป้าประสงค์หรือกลยุทธ์ โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และแสดง
ระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังของแต่ละตัวช้ีวัด 
 
 
3.7 การกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์หลัก 
(Strategies) เป็นการกําหนดวิธีการท่ีจะทําให้
องค์กรบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ท่ี
กําหนดไว้ โดยเป็นวิธีการท่ีแปลกแหวกแนวไม่
มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร รวมท้ังยังช่วย
ยกระดับความสําเร็จแบบก้าวกระโดด  

1.มีความชัดเจนว่าอะไรคือ
ผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องการภายใต้
เป้าประสงค์น้ันๆ 
2.มีความเช่ือมโยงกันในเชิงเหตุ
และผลภายใต้มิติต่างๆตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
3.มีการจัดลําดับความสําคัญของ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่าจะ
ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง
เป้าประสงค์ใดก่อน 
4.ต้องประกอบด้วยตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายเพื่อให้สามารถวัด
และประเมินผลได้ 
1.เฉพาะเจาะจง ชัดเจน 
2.สามารถวัดและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์ได้จริง 
3.มีความสมเหตุสมผล 
4.สามารถควบคุมได้ 
5.สามารถเปรียบเทียบได้ 
6.มีความเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร 
7.สามารถเก็บข้อมูลได้ 
1.มีความชัดเจน 
2.สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
3.ไม่เป็นถ้อยคําท่ีแคบจนเกินไป 
4.เป็นแนวทางมาตรงาน หรือ
วิธีการท่ีสําคัญๆ 
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      1) การจัดทําแผนยทุธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

 
 

กําหนดไว้เพื่อเป็นทิศทางของกลุ่มงาน/งาน 
หรือโครงการ 
3.8 การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) เพื่อเป็นเครื่องมือเช่ือมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ 
ซ่ึงเป็นแผนผังท่ีสรุปเป้าประสงค์ต่างๆของ
ยุทธศาสตร์ และแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง
กันในเชิงท่ีเป็นเหตุเป็นผล 

 
 

 
 

1. กําหนดกลุ่มเป้าหมายและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ
ปัจจัยบนแผนท่ียุทธศาสตร์ 
2. การกําหนดเง่ือนเวลา  คือ 
การกําหนดหัวข้อทางยุทธศาสตร์
ท่ีจะสร้างคุณค่าท้ังในระยะส้ัน 
ระยะปานกลาง และระยะยาว 
อันจะเป็นการสร้างความสมดุล
และความย่ังยืนของคุณค่าน้ัน ๆ 
ให้แก่องค์กร 
3. การเลือกกําหนดความสําคัญ
ของยุทธศาสตร์ คือ การเลือก
แ ผ น ง า น  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม  ท่ี
ส าม ารถ ทํ า ให้ อ ง ค์ก รบรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 

4. นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ที่คณะทํางาน   
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ และจัดทําให้กับคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเนื้อหา
ให้ถูกต้องตามท่ีพิจารณา และ
นําเสนอตามขั้นตอน 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล     
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ หากมี
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกต  

นําเข้าวาระเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมของคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 



                                                                                     

คู่มือการปฏบิติังาน 
สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ 

เร่ือง มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
      การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล       
เอกสารเลขที ่ SP-BSH-S-018 ฉบบัที่  1 แก้ไขครั้งท่ี 00 

วันท่ีบังคบัใช้ 21 กรกฎาคม 2558 หน้า ๑๖ ของ 33  
   

  

๑๖ 
 

 

      1) การจัดทําแผนยทุธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดําเนินการเพ่ือ
ปรับแก้ให้เรียบร้อย 
 

หากมีการแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะทํางานยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ นําเสนอเข้าท่ี
ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับแก้ต่อไป 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร์ และพิมพ์เพื่อ
เผยแพร่ ให้ทุกกลุ่ม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

มีรายละเอียดภายในเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีพิจารณา และที่ได้ปรับแก้
ไขแล้ว 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. จัดส่งเอกสารแผนยุทธศาสตร์เพ่ือถ่ายทอด
แผนนําไปสู่การปฏิบัติ 

จัดทําบัญชีรายช่ือหน่วยงาน/
บุคคล/เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดส่งได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

1.ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ทุกระดับให้ความสําคัญ
ในการร่วมรับรู้ และ
ขับเคลื่อนแผน 
2.ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     

คู่มือการปฏบิติังาน 
สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ 

เร่ือง มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
      การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล       
เอกสารเลขที ่ SP-BSH-S-018 ฉบบัที่  1 แก้ไขครั้งท่ี 00 

วันท่ีบังคบัใช้ 21 กรกฎาคม 2558 หน้า ๑๗ ของ 33  
   

  

๑๗ 
 

 

      2) การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการ 4 ป ีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

1. แต่งตั้งคณะทํางานยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

1.รูปแบบคําสั่งถูกต้องตาม
ระเบียบสารบรรณ 
2.องค์ประกอบของคณะทํางาน
ประกอบด้วยผู้อํานวยการสพรศ.
เป็นประธาน ผู้แทนหัวหน้ากลุ่ม
งานในสพรศ./ผู้แทนกอง
แผนงาน/ กองแบบแผน /ผู้แทน
สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 12 เขต/ผู้แทนกรม
ท่ีเกี่ยวข้อง/ ผู้แทนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/ผู้แทนของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง ร่วมเป็น
คณะทํางาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ และ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ
แผนงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1.การสรรหาคณะทํางาน
ท่ีสนใจและให้ความสําคัญ
กับการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  
2.การติดต่อประสานงาน
และให้ข้อมูลกับ
คณะทํางาน 

2. ประชุมคณะทํางานยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือ
วิเคราะห์ และจัดทําร่างแผนฯ  

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความ
ความถูกต้องของแผนงาน/
โครงการ ความเช่ือมโยงกับแผน
กลยุทธ์ สภาพปัญหา 
งบประมาณ ระยะเวลาท่ี
ดําเนินการ และตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์ และให้เป็นไปตาม
แบบฟอร์มท่ีกองแผนงานกําหนด 

1.สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2.ดําเนินการให้
คณะทํางานมีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดเห็น 
3.ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. จัดทําบันทึกเสนออธิบดีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยผ่านผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเนื้อหา
ให้ถูกต้องตามท่ีพิจารณา และ
จัดทําบันทึกเสนอตามขั้นตอน 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 



                                                                                     

คู่มือการปฏบิติังาน 
สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ 

เร่ือง มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
      การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล       
เอกสารเลขที ่ SP-BSH-S-018 ฉบบัที่  1 แก้ไขครั้งท่ี 00 

วันท่ีบังคบัใช้ 21 กรกฎาคม 2558 หน้า ๑๘ ของ 33  
   

  

๑๘ 
 

 

      2) การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการ 4 ป ีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ต่อ) 
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

4. อธิบดีให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากกองแผนงาน หากไม่เห็นชอบ และต้อง
แก้ไขส่งให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดําเนินการ
เพื่อปรับแก้ให้เรียบร้อย และนําเสนอตาม
ข้ันตอนต่อไป 

หากมีการแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะทํางานยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการฯ ให้ 
นําเสนอเข้าท่ีประชุมคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาปรับแก้ต่อไป 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และพิมพ์เผยแพร่ 

มีรายละเอียดภายในเล่ม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีพิจารณา 
และท่ีได้ปรับแก้ไขแล้ว 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้ทุกกลุ่มทราบ
และถือปฏิบัติ 

จัดทําบัญชีรายช่ือหน่วยงาน/
บุคคล/เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดส่งได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

1.ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ทุกระดับให้ความสําคัญ
ในการร่วมรับรู้ และ
ปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการ 
2.ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     

คู่มือการปฏบิติังาน 
สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ 

เร่ือง มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
      การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล       
เอกสารเลขที ่ SP-BSH-S-018 ฉบบัที่  1 แก้ไขครั้งท่ี 00 

วันท่ีบังคบัใช้ 21 กรกฎาคม 2558 หน้า ๑๙ ของ 33  
   

  

๑๙ 
 

 

3) การติดตามและประเมินผล  
 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

1. แต่งตั้งคณะทํางานประเมินผล  
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ 

1.รูปแบบคําสั่งถูกต้องตาม
ระเบียบสารบรรณ 
2.องค์ประกอบของคณะทํางาน
ประกอบด้วยผู้อํานวยการสพรศ.
เป็นประธาน ผู้แทนหัวหน้ากลุ่ม
งานในสพรศ./ผู้แทนกอง
แผนงาน/ ผู้แทนสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 
เขต/ ผู้แทนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ร่วมเป็น
คณะทํางาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ และ
หัวหน้างานประเมินผลเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

การติดต่อประสานงาน
และให้ข้อมูลกับ
คณะทํางาน 

2. ประชุมคณะทํางานฯเพ่ือกําหนดกรอบ/แนว
ทางการติดตามประเมินผลประจําปี และ
ติดตามการดําเนินงานทุก 1 เดือน 

1.มีการกําหนดวันท่ีประชุมเป็น
ประจําทุกเดือน เช่น ทุกวัน
จันทร์สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน 
2.กําหนดกรอบ/แนวทางการ
ติดตามประเมินผล ต้อง
สอดคล้องตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ผู้บริหาร และ    
กองแผนงาน กรมสบส. กําหนด 
3.ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานของทุกกลุ่ม และ
จัดทําเป็นวาระเสนอเข้าท่ี
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ 

1.ให้ข้อมูลกับ
คณะทํางานอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
2.ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  



                                                                                     

คู่มือการปฏบิติังาน 
สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ 

เร่ือง มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
      การแปลงสู่แผนปฏบิัติราชการและการติดตามประเมินผล       
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๒๐ 
 

 

3) การติดตามและประเมินผล (ต่อ) 
 

 

ลําดับ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคมุการ
ปฏิบัติงาน/ 
ความเส่ียง 

3. จัดทําเอกสารแนวทางการประเมินผลและ
พิมพ์เผยแพร่ ส่งให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติ 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
รายละเอียดเน้ือหาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีพิจารณา ก่อน
พิมพ์เผยแพร่ 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. ทุกกลุ่มจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ  
 

1.จัดทําตามแบบฟอร์มท่ี      
กองแผนงานกําหนด หรือ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
2.จัดทํารายงานตามระยะเวลาท่ี
กําหนดส่งอย่างเคร่งครัด 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. ประสานงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และให้
คําปรึกษาการรายงานผลการดําเนินงาน 
รวบรวมส่งให้กองแผนงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

1.ฝ่ายเลขานุการรวบรวม 
ติดตามกํากับรายงานผลการ
ดําเนินงานของทุกกลุ่ม และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่ง
กองแผนงาน  
2.จัดทําบันทึกส่งตามระเบียบ
สารบรรณท่ีถูกต้อง 
 
 

1.ฝ่ายเลขานุการมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถ
แนะนํา และถ่ายทอดได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน 
2.ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. ฐานข้อมูลผลการดําเนินงานในระบบ Smart 
Office  
 

1.ทุกฝ่ายลงบันทึกผลการ
ดําเนินงานในระบบ Smart 
Office ให้ถูกต้อง และ Update 
2.ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ีแต่ละกลุ่ม
บันทึกในระบบฯอย่างสม่ําเสมอ
เป็นประจํา 

เมื่อมีการผิดผลาดของ
ข้อมูลหรือระบบขัดข้อง 
ต้องรีบแก้ไขหรือ 
ประสานทาง IT กรมสบส.
เพ่ือแก้ไขต่อไป 

7. พิมพ์และเผยแพร่รายงานและสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 

มีรายละเอียดภายในเล่ม ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 


