
การจดัท าแผนปฏิบติัราชการ

ดา้นสาธารณสขุ ปี 2564



แผนงาน/โครงการและตวัช้ีวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสขุ



27 พ.ย 63

4 ธ.ค 63

กนัยายน

สง่แผนปฏิบติัราชการ CUP 30 พ.ย 63

อนมุติัแผน

CUP น าเสนอ OKRs 

สรปุผลงานประจ าปี

Timeline การด าเนินงาน

ติดตามผล 3,6,9,12 เดือน ผา่นการประชมุ กวป.



รปูแบบการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป

สว่นท่ี 2 สถานะสขุภาพ

สว่นท่ี 3 โครงการตามแผนปฎิบติัราชการ 

3.1 โครงการ Agenda Base

3.2 โครงการ Area Base

3.3 โครงการ Function Base 

สว่นท่ี 4 สรปุงบประมาณตามแผนปฏิบติัราชการ 

สามารถ Download ไดจ้าก website สสจ.ล าพนู 



การประชมุกลุ่มย่อย

1. เพ่ือรว่มกนัวิเคราะหปั์ญหาสาธารณสขุ

ส าคญั และก าหนดเป็นวาระส าคญัดา้น

สาธารณสขุของจงัหวดัล าพนู

2. เพ่ือรว่มกนัก าหนดมาตรการในการแกไ้ข

ปัญหาสาธารณสขุ ดว้ยกรอบแนวคิด 

OKRs

.

วตัถปุระสงค์

1. วาระส าคัญด้านสาธารณสขุของ

จังหวัด  มาตรการส าคัญ  และ

แนวทางแกไ้ขปัญหาส าคญั

2. อ าเภอ มีกรอบทิศทาง เพ่ือน าไป

จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

ผลลพัธท่ี์ต้องการ



กล ุม่ท่ี 1 สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคเป็นเลิศ : หอ้งประชมุดอกป๊าน (ดา้นหนา้) 

ประเด็นส าคญั วิทยากรประจ ากล ุม่

การพฒันาสขุภาพกลุม่วยั 

(กลุม่วยัมารดาและเด็ก 0-5 ปี 

กลุม่วยัเรียน กลุม่วยัร ุ่น 

กลุม่วยัท างาน กลุม่ผูส้งูอาย)ุ

1. นางสาวอรพนิธ์ ใจสนุทร นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ

2. กลุม่งานส่งเสริมสขุภาพ

3. กลุม่ควบคมุโรคตดิตอ่

4. กลุม่ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่

5. กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ 

การจดัการสิ่งแวดลอ้ม

และการคุม้ครองผูบ้ริโภค

1. นางอินทริยา อินทพนัธุ ์เภสชักรช านาญการพิเศษ

2. กลุม่งานอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

3. กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

การป้องกนัควบคมุโรค

และลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

1. นพ.สริุยพงชณ ์สริุยะพงฑากลุ นายแพทยเ์ชีย่วชาญดา้นเวชกรรมป้องกนั

2. กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่

3. กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่



กล ุม่ท่ี 2 Service Excellence : หอ้งกระถินณรงค์

ประเด็นส าคญั วิทยากรประจ ากล ุม่

การพฒันาระบบการแพทยป์ฐม

ภมิู

1. นพ.คะนอง ถนอมสตัย ์ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบา้นโฮง่

2. กลุม่งานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบริการ

การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 1. นพ.นมิติร อินปัน๋แกว้ นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ

2. กลุม่งานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบริการ

3. กลุม่งานพฒันายทุธศาสตรฯ์

4. กลุม่งานแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก

5. กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่

6. กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 



กล ุม่ท่ี 3 People Excellence : หอ้งดอกป๊าน (ดา้นหลงั)

ประเด็นส าคญั วิทยากรประจ ากล ุม่

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ก าลงัคนดา้นสขุภาพ /การ

พฒันาก าลงัคนดา้นสขุภาพ/

องคก์รแห่งความสขุ

1. นพ.เผา่พงษ์ สนุทร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

2. นายสมาน พรวิเศษศิรกลุ นกัวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ

ดา้นบริการทางวิชาการ

3. กลุม่งานทรพัยากรบคุคล 

4. กลุม่งานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบริการ



กล ุม่ท่ี 4 Governance Excellence

CIO : หอ้ง VDO Conference

CFO : หอ้งรบัรอง

ประเด็นส าคญั วิทยากรประจ ากล ุม่

การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ

ดา้นสขุภาพ

1. นพ.ธีรพงษ์ ตตยิพรกลุ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ

2. กลุม่งานพฒันายทุธศาสตรฯ์   

การบรหิารการเงินการคลงัสขุภาพ

ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1. นพ.สนัต ิวงคฝ้ั์น ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแมท่า 

2. กลุม่งานประกนัสขุภาพ

3. กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป



ใบงาน 

1. ร่วมกนัวิเคราะห์ว่ามีปัญหาสาธารณสขุท่ีส าคัญ

ของจังหวัด หรือประเด็นส าคัญเร่งด่วนท่ีต้อง

ขบัเคลื่อน มีอะไรบา้ง (แบบฟอรม์ 1 การวิเคราะห์

และก าหนดปัญหา) 

2. ก าหนดมาตรการในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุท่ี

ส าคญั หรือประเด็นส าคญัเรง่ด่วนท่ีตอ้งขบัเคลื่อน 

(ตามท่ี วิ เคราะห์ในข้อ  1)  ด้วยแนวคิด OKRs  

(แบบฟอรม์ท่ี 2 การจดัท า OKRs)



ผ ูแ้ทนกล ุม่น าเสนอปัญหาสาธารณสขุ และ OKRs 

เวลาในการน าเสนอ กล ุม่ละ 15 นาที 

วิพากษ ์ใหข้อ้เสนอแนะ รว่มแลกเปลี่ยนเรยีนร ู้

โดย นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัล าพนู 

รองนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั 

ผ ูบ้รหิาร 

ผ ูเ้ขา้รว่มประชมุ



แบบฟอรม์ 1 การวิเคราะหแ์ละก าหนดปัญหา

ปัญหา/

ประเด็นการพฒันา

ผลการด าเนินงาน สาเหตขุองปัญหา/

GAP

มาตรการส าคญั



แบบฟอรม์ท่ี 2 การจดัท า OKRs

ก าหนด Objective

เป้าหมายท่ีตอ้งการท าใหส้ าเรจ็ 

ก าหนด Key Result 

ผลลพัธห์ลกัท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท าใหเ้ป้าหมายส าเร็จ

การติดตามการประเมินผล



Thank you




