แบบฟอร์ม 5 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/กลุม่ งาน นางปราณี มองเพชร

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
เชื่อมกับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หมวด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ตัวชี้วัดและเป้าหมาย)
SP 1. การพัฒนาระบบการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.1. ทบทวนและจัดทาแผน จัดทา
หมวด 1
- แผนปฏิบัตริ าชการ
คณะทางาน
แผนภาพ (Flow Chart) อย่างมีคุณภาพ
หมวด 4
5 ปี และแผนปฏิบตั ิ
PMQA
แผนภาพ ระบุชั้นตอนของกระบวนการ กรอบ หมวด 5
ราชการประจาปี ที่
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ได้รับการทบทวน ตาม
ขัน้ ตอนอย่างซัดเจน
กระบวนการ ที่กาหนด
-ร้อยละของแผนงาน/
1.2. ดาเนินการทบทวน และจัดทา
โครงการที่มตี ัวชี้วัด
แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี และ แผนปฏิบัติ
และ เป้าหมาย
ราชการประจาปี ตามแผน ภาพ (Flow
สอดคล้องตาม
Chart) ทีก่ าหนดในข้อ 1.1
เป้าประสงค์เซิง
1.3 รวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทาแผนฯ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก และอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
PMQA ทั้งนี้ จะต้องเป็นปัจจัยหนึง่ ที่นาไปใช้
ในการจัดทานโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
หรือแผน ธรรมาภิบาล (ตาม LD4)
1.4 นาข้อมูล มาจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปีและแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
1.5. สรุปผลดาเนินการ และปัญหา
อุปสรรค ในการจัดทาแผ่นปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี
และ แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี รวมถึงนา
ข้อมูลผลการประเมิน จากผู้ประเมินภายใน
และภายนอกองค์กร มาทบทวนกระบวนการ

จัดทาแผนฯ และ ปรับปรุงแผนภาพ (Flow
Chart) ของกระบวนการจัดทาแผน ฯ โดย
แสดงให้เห็นถึง รายละเอียด เปรียบเทียบว่า
กระบวนการใหม่ดีขึ้น จากเดิมอย่างไร
SP 2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีส่ อดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2.1. ทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์
หมวด 1
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) หมวด 4
ในแผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
หมวด 5
ราชการประจาปี
2.2. นาเสนอแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัต/ิ
ให้ความเห็นชอบ และ แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ

- แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล สอดคล้อง กับ
แผนปฏิบัตริ าชการ 5
ปี และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

คณะทางาน
PMQA

- บุคลากรมีความ
เข้าใจและนาแผน ฯ 5
ปีและแผนฯ ประจาปี
ไปปฏิบตั ิ
. ร้อยละของตัวซี้วดั
ระดับ กสู่ม/ฝ่าย ที่
สอดคล้อง ตาม
เป้าหมายขององค์กร

คณะทางาน
PMQA

SP 3. การลื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
3.1. กาหนดช่องทางหรือ วิธีการที่
ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากร รับรู้เข้าใจ และปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
3.2. จัดกิจกรรม/ซ่องทาง/ วิธีการ
ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนงาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ 5
ปี และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี และสรุป
ประสบการณ์ที่ได้ วิธีการปฏิบัติทดี่ ีที่สุด (Best
Practice)เพื่อให้บุคลากรนาไปใช่ในการ
ปฏิบัติงาน

หมวด 1
หมวด 4
หมวด 5

3.3. สรุปผลการดาเนินการ สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจให้บุคลากร ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติ ราชการ 5 ปี และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
SP 4. การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ ระดับกลุ่ม/ฝ่าย และระดับบุคคล
4.1.จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์
(Strategy Map) ระดับองค์การ แสดงถึง
ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์การใน
ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน
4.2. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี
หรือปฏิทิน กิจกรรม (Gantt Chart) ในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลงสู่ระดับ
กลุ่ม/ฝ่าย และระดับบุคคล
4.3. สื่อสารให้บุคลากรในสังกัด ได้รับ
ทราบ ถ่ายทอดตัวชี้วัด ลงสูร่ ะดับกลุ่ม/ฝ่าย
และ ระดับบุคคล
4.4. จัดทาคารับรองการ ปฏิบัติ
ราชการ/ข้อตกลงการปฏิบัติงาน เซ็นต์ลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งในระดับกลุ่ม/ฝ่าย และระดับ
บุคคล
4.5. ติดตามผลดาเนินการ ตามคา
รับรองฯ ทั้ง ระดับกลุ่ม/ฝ่าย และ ระดับ
บุคคล และ สรุปผลดาเนินการ เสนอผู้บริหาร
ทราบ และ จัดสรรแรงจูงใจ ให้สอดคล้องตาม
ผลการประเมินฯ

หมวด 1
หมวด 4
หมวด 5

- ตารางแสดงการ
ถ่ายทอดแผน
(Cascading) ระหว่าง
แผนปฏิบัตริ าชการ 5
ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
- มีกรอบทิศทางการ
สื่อสารและการ
ถ่ายทอดนา
ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ
ของระดับสานักงาน/
ระดับ รพ.สต. ตาม
นโยบายและทิศ
ทางการดาเนินงาน
ประจาปี เพื่อเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

คณะทางาน
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SP 5. การติดตามผลดาเนินการตาม แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
5.1.จัดทารายละเอียด แผนงาน/
หมวด 1
โครงการตาม แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี และ
หมวด 4
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
หมวด 5

- ติดตามผลการ
ดาเนินงานได้ตามแผน
ที่กาหนดไว้
-สรุปผลการ
ดาเนินงานตามรอบ
การติดตาม
มีเอกสารคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับ
หน่วยงาน ระดับบุคคล
ผลการสรุปบทเรียน
รอบ 12 เดือน

5.2. กาหนดแนวทาง/แผนการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินการ ตาม
แผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบตั ิราชการ 5
ปี และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
5.3.ดาเนินการติดตาม ความก้าวหน้าผล
การดาเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และสรุปผลดาเนินการ

เห็นชอบดาเนินการ
ลงนาม………เทอดศักดิ์…………
(นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์)
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
วันที…
่ …27……/……ธันวาคม.…../……2561…...

คณะทางาน
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