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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คํานํา
คู่ มื อ การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น จาก
กระบวนการการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ก ารสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ประจํา ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพิ่มคุณค่างานปกติให้เป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานโดย
สรุป บทเรีย นจากกระบวนการมีส่ว นร่ว มจากผู้ป ระสานแผนของหน่ว ยงานสํา นั ก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุ ข ในส่ว นกลาง ซึ่งได้ทดลองให้ผู้เกี่ยวข้องใช้คู่มือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้ปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
อย่างไรก็ตามบริบทในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื้อหาสาระในคู่มือ
จะเป็นหลักการนําไปสู่การปฏิบัติแ ละสร้ า งความเข้ า ใจให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง สํา หรั บ การนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง
สามารถปรั บ กลวิ ธี ไ ด้ ต ามความเหมาะสม ในชั้นต้นคู่มือฉบับนี้เหมาะต่อการเป็นคู่มือของ ผู้ประสานแผน
ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้ประสานแผนในหน่วยงานส่วนกลาง ในระยะต่อไปแต่ละหน่วยงาน
ควรได้ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติให้เป็นองค์ความรู้ในหน่วยงานของตนเองเพื่อสืบทอดกระบวนการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องให้บุคลากรอื่นๆ นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สํา นัก นโยบายและยุท ธศาสตร์เ ล็ง เห็น คุณ ค่า ของการพัฒ นาจากการปฏิบัติง านประจํา
เพราะเป็นการเรียนรู้โดยพัฒนาจากภายในหน่วยงาน ก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ซึ่งเป็นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตามหลักการ Plan-Do-Check (Study)-Act อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบ
บริหารงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กันยายน ๒๕๕๔

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑

คําขอบคุณ
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพการจัดทําแผนอย่างต่อเนื่อง และด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ประสานแผนของหน่วยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง ที่เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดทําแผน ตลอดจนการสนับสนุนของผู้บริหารของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
อย่างไรก็ตามหากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจ ได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้และเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงคู่มือให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้จัดทําขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กันยายน ๒๕๕๔

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒

คํานิยม
จากการสั ง เกตการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป ระสานแผนของหน่ ว ยงานส่ ว นกลางในสํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในกระบวนการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต่ ล ะขั้ น ตอน ได้ แ ก่ กระบวนการ
เตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การตรวจร่างแผนปฏิบัติการ ตลอดจนการ
ประสานงานต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พบว่าได้รับความร่วมมือดีมาก และนอกจากนี้ระหว่าง
การประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี ผู้เข้าประชุม มีความสุขในการประชุมและ
จัดทําแผน ตลอดจนมีความรับผิดชอบส่งงานตามกําหนด นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาองค์การไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์การคุณภาพ ตลอดจนองค์การสมรรถนะสูง ขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กันยายน ๒๕๕๔

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง
คํานํา
คําขอบคุณ
คํานิยม
สารบัญ
บทนํา
- การจัดทําคู่มอื การจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
- หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การตรวจคุณภาพแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การประเมินผลการใช้ประโยชน์แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สรุปภาพรวมการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บทส่งท้าย ชวนคิดเรื่องการจัดทําแผน
แบบประเมินผลคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
รายชื่อผู้จัดทําคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทนํา
การจัดทําคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลักการเหตุผล
แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นแผนในขั้นตอนนํางบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไปดําเนินงาน จึงเป็นแผนที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริง มีผลให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการจึงเป็นเรื่องสําคัญ จําเป็นต้องมีคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อผู้ประสานแผนของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จะได้ใช้
ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อย่างมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
๑. เพื่อสรุปบทเรียนในการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. นําความรู้จากการสรุปบทเรียนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้
๓. จัดทําคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ประสานแผนได้
ใช้ประโยชน์ในการทํางาน
เป้าหมาย
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ เล่ม
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประสานแผนในหน่วยงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จํานวน ๓๐ คน
วิธีการดําเนินงาน
๑. จัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
๒. เชิญชวนผู้ประสานแผนที่มีจิตอาสาเป็นคณะทํางานพิจารณาจัดทําคู่มือจากผู้ประสานแผนฯ
จํานวน ๕-๑๐ คน
๓. จัดทําร่างคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ โดยสรุปจากบทเรียนหลังกระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในแต่ละครั้ง จํานวน ๓ ครั้ง
๔. เสนอร่างคู่มือรายขั้นตอนให้ที่ประชุมในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการพิจารณาเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
๕. จัดประชุมพิจารณาร่างคู่มือภาพรวม
๖. จัดทําคู่มือฉบับทดลองใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. เผยแพร่ ใ ห้ผู ้ ป ระสานแผนได้ ท ดลองใช้ป ระโยชน์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ในการปฏิบัติง านจริง

๘. ติดตามประเมินผลการใช้คู่มือฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อพัฒนาคู่มือให้ดียิ่งขึ้น
และจัดทําคู่มื อ ฉบั บ สมบูร ณ์
๙. เผยแพร่ คู่ มื อฯ เพื่ อ ใช้งานจริ ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค. ๒๕๕๒-ก.ย. ๒๕๕๔
งบประมาณ บูรณาการกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์พื้นที่
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๖

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
๑. แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
๑.๑ กระบวนการวางแผนตามทฤษฎีระบบ การวางแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (สํานักนโยบาย
และแผนสาธารณสุข, ๒๕๔๓ : ๔๗) นิยมสร้างตัวชี้วัดการบรรลุผลไว้ในแผนตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้ผู้ดําเนินการ
ตามแผนได้ทราบเป็นแนวทางในการวัดผลตั้งแต่ต้น สะดวกในการประเมินเบื้องต้น หรือติดตามประเมินผล
(formative evaluation หรือ monitoring) หรือประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) ซึ่งจะมี
การพิจารณาตัวชี้วัดในแต่ละระดับให้มีความสอดคล้องกัน ได้แก่
๑) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (goal) คือ ตัวชี้วัดของผลกระทบในแผนงาน/โครงการ
ซึ่งเป็นผลกระทบที่คาดหวังไว้ (planned impact หรือ expected impact) หรืออาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดช้า
แต่เป็นเป้าประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นผลกระทบ (immediate impact) ก็ได้ ถือเป็น
สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ
๒) ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ (objectives หรือ purposes) คือตัวชี้วัดของผลลัพธ์
(effects) ในทฤษฎีระบบ ซึ่งตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงประสิทธิผล (effectiveness) ของ
แผนงาน/โครงการ
๓) ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ผลงาน (outputs) หรื อ ผลผลิ ต (products) รวมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ของ
กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (processes) และตัวชี้วัดปัจจัยนําเข้า (inputs) จะเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎีระบบและเป็นตัวเดียวกันกับตัวชี้วัดที่ใช้ในการวางแผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์
การจัดทําแผนปฏิบัติการเน้นวางแผนงานโครงการให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ
บรรลุผลเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผลผลิต ดังที่ระบุไว้
ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี
๑.๒ การนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ Edward and Sharkansky (๑๙๗๙,
อ้างถึงในหทัยกาญจน์ ไตรวิเชียร, ๒๕๔๓ : ๒๑) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ๕ ประการดังนี้
๑) การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เป็ น ปั จ จั ย แรกที่ ทํ า ให้ ก ารนํ า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คือ บุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบต้องรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเองว่าจะต้องทําอะไร เมื่อไร
และอย่างไร การสั่งการต้องสั่งตรงจุดชัดเจนไม่คลุมเครือ ถูกต้อง อีกทั้งต้องไม่ขัดแย้งกับคําสั่ง ระเบียบหรือ
กฎหมายใดๆ
๒) ทรัพยากร หมายถึง บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่
ตลอดจนเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ ต้องมีความพร้อมและพอเพียงต่อการดําเนินงาน
๓) ภูมิหลังและค่านิยมของผู้นํานโยบายไปสู่ปฏิบัติ มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้
โครงการหรือนโยบายนั้นบรรลุผลสําเร็จหรือล้มเหลว หากผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับนโยบายจะทําให้ผลความสําเร็จมี
แนวโน้มสูง แต่ถ้าเกิดการไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือไม่ชอบนโยบาย ก็จะเกิดการบิดเบือน หรือไม่ปฏิบัติตาม
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ซึ่งก็เกิดแนวโน้มทําให้นโยบายไม่บรรลุผลสําเร็จได้ ดังนั้นการทําให้ผู้นําการปฏิบัติเห็นด้วยในชั้นต้นจะทําให้ผู้
ปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีคิด เกิดความเต็มใจดําเนินการ ซึ่งจะเป็นผลดีในทางปฏิบัติ
๔) โครงสร้างของระบบราชการและขั้นตอนมาตรฐานในการกําหนดนโยบาย จะเป็น
การควบคุมให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินงานได้ตามขั้นตอนที่กําหนด และสามารถควบคุมกํากับให้ผู้นํานโยบาย
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ แต่ถ้าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อกําหนดมีจํานวนมาก และขาดความยืดหยุ่นย่อมทําให้เกิดปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
๕) การติดตามตรวจตรา การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงไร
นั้นผู้รับผิดชอบระดับสูงกว่าควรหมั่นตรวจตรา ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอว่า
งานเกิดผลงานมากน้อยอย่างไร มีอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะได้แก้ไขปัญหา การไม่ติดตามผลอย่าง
สม่ําเสมออาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อนโยบายหรือโครงการได้
แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงจะเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นภาพรวมการนํานโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
๑.๓ การประเมินผล (อรทัย อาจอ่ํา, ๒๕๔๙ : ๒๙) ได้นําเสนอรูปแบบการประเมินผล
แนวใหม่คือการประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอํานาจ : ทางออกที่ท้าทาย ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เน้นสิ่งที่สําคัญคือ ๑) ระบุถึงประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทํางาน
ของโครงการ/แผนงาน/ชุมชนไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและ
เป้าหมาย ที่ต้องการบรรลุผลได้เป็นอย่างดี ๒) ผู้ที่มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทั้งหมดเข้ามามีบทบาท หรือ
มี ส่ ว นร่ ว มตลอดระยะเวลาของการดํ า เนิ น การ ๓) สามารถเป็ น วงจรสะท้ อ นกลั บ ของการดํ า เนิ น งาน
(reflection and action) ๔) การเก็บข้อมูลที่เป็นธรรมชาติไม่สลับซับซ้อน แต่มีความเพียงพอที่จะทําให้งาน
บรรลุได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
การจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นให้ความสําคัญต่อการ
ประเมิ น ผลในทุ ก ขั้ น ตอนตามหลั ก การ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพโดยเฉพาะการประเมิ น ผลตนเองเพื่ อ เป็ น
การเสริ ม สร้ า งพลั ง พั ฒ นาแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ
๑.๔ ปัจจัยสําเร็จในการวางแผน (คณะกรรมการสถานศึกษา: ๒๕๔๐) ได้ให้แนวทางการ
ทํางานมีปัจจัยสู่ความสําเร็จประกอบด้วย ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ และ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ดังนี้
๑) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ของการกําหนดนโยบาย
เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย สามารถชี้ถึงข้อ ดี
ข้อ เสีย ขององค์ก ารได้ มีศัก ยภาพในการกระตุ้น จูง ใจให้บุค ลากรเกิด ความรู้ ความเข้า ใจ และเกิด
ทัศ นคติที่ดี สนับ สนุน ทรัพ ยากรในการบริห ารจัด การ เช่น งบประมาณ บุค ลากร วัส ดุ อุป กรณ์ และ
สร้ างขวั ญ กําลังใจ
๒) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ ทั้งการเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนการทํางาน และการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะใน
การทํางาน
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๓) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยมีทักษะด้านการวางแผน การจัดองค์การมี
ทักษะในการจัดผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีศิลปะการนําที่กระตุ้น และจูงใจ สื่อสารประสานงานเพื่อให้
เกิดการเข้าใจที่ดีและเกิดการมีส่วนร่วมในการทํางาน และการประเมินผล มีเทคนิคในการติดตาม ควบคุม
ประเมินผลและรายงานผลต่อที่ประชุมและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ทราบความคืบหน้า
การดําเนินงาน
ปัจจัยนําสู่ความสําเร็จเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญโดยเฉพาะความร่วมมือของบุคลากรได้แก่
ผู้จัดทําแผนและผู้ประสานแผนของหน่วยงานในส่วนกลาง
๑.๕ การพัฒนาคุณภาพงานอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์การ (TQM : Total Quality
Management) เป็นแนวคิดการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ มาตรฐานในปริมาณมาก
มีการนําแนวคิดนี้มาพัฒนาองค์การ โดยการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานโดยการจัดระบบขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต หาปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาในรอบต่อไป ระบบราชการได้ใช้แนวคิด
พัฒนาคุณภาพมาพัฒนาหน่วยราชการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๙) ซึ่งสามารถ
ประยุกต์หลักการวางแผนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพควรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ อให้ผลการพั ฒนามี ความยั่ งยื น ( สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์/โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข-GDD : ๒๕๕๐)
การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์การอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดําเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่มาตรฐานงานที่
เป็นระบบ
๑.๖ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สืบเนื่องจากภาครัฐมีแนวทางการบริหารราชการใน
รูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจการดําเนินงานและการ
ประเมิน ผล โดยมีก ารจัด ระบบบริห ารในรูป แบบใหม่ห รือ เป็น นวัต กรรม ได้แ ก่ การปรับวิธีก ารทํา งาน
สร้างวัฒ นธรรมการทํา งาน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การออกกฎระเบียบ และนโยบายของหน่วยงาน
ที่เอื้อต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาครัฐที่จะบริหาร
ราชการ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐ : ๗-๘)
ระดับการมีส่วนร่วม มี ๕ ระดับดังนี้ ๑) การให้ข้อมูล ๒) การเปิดให้แสดงความคิดเห็น
๓) การเปิดให้มาร่วมเกี่ยวข้องและร่วมดําเนินการ ๔) การเปิดให้ร่วมตัดสินใจ และ ๕) การให้ตัดสินใจเอง
การมีส่วนร่วมเป็นวัฒนธรรมของสังคมประชาธิปไตย ในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจําเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดการนําแบบมีส่วนร่วม Participatory Approach (PA) และการ
เรียนรู้แบบบันเทิง (Edutainment) มาใช้ในการประชุมให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการประชุม

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙

กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติก ารสํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจํา ปีง บประมาณปัจ จุบัน จะมี
การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้านี้ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองจัด
กระบวนการให้หน่วยงานในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการประเมินผลในทุกกระบวนการ ดังนี้
๑. การประเมินผลการดําเนินงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. การจัดประชุมเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อแจ้งสมาชิกให้ทราบกําหนดการใน
การจัดทําแผน การจัดเตรียมข้อมูลในการวางแผน และประเมินผลการดําเนินงานด้วยตนเอง รวมทั้งการ
ประเมิ นผลภาพรวมของการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณที่ ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
คุณภาพงาน อันจะนําไปสู่การแก้ไขและพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในปีต่อไป
๓. ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทําแผน อธิบายและทําความ
เข้าใจแบบฟอร์ม และกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/รองในการจัดทําแผนในแต่ละผลผลิต
๔. ประชุมการตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพแผนโดยได้เพิ่มมิติใน
การตรวจสอบ ๓ มิติ ดัง นี้ ๑) ตรวจสอบในภาพของหน่ว ยงาน ๒) ตรวจสอบในภาพของผลผลิต และ
๓) ตรวจสอบภาพรวมของแผนทั้งเล่ม เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์มากเท่าที่จะทําได้ในเวลาจํากัด
๕. การตรวจสอบแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ เ ผยแพร่ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้
ประโยชน์มีส่วนร่วมในการประเมินผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มแก้ไข/
เสนอแนะ/ประเมินผล ที่แนบท้ายเล่ม โปรดส่งมาที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
๖. การประเมินผลภาพรวมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและการจัดทํา
มาตรฐาน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายในกระบวนการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนประจําปีงบประมาณ โดยมีกระบวนการจัดทําต่อเนื่องจากแผนแม่บท/แผนชาติ/
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสาธารณสุ ข /แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี / แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี / แผน
งบประมาณประจํ า ปี / พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ซึ่ ง เป็ น วงจรตามปฏิ ทิ น ของสํ า นั ก
งบประมาณ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีแล้วจะบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้หน่วยงานทราบเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นในเบื้องต้นจะแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทราบเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจะพิจารณากรอบ/วงเงิน ดัง กล่า วและจัด ทํา แผนปฏิบัติก ารของหน่ว ยงานให้เ หมาะสมกับ
สภาพปัญ หาและทรัพ ยากรที่มีอ ยู่อ ย่า งจํา กัด เพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมากที่สุด
หลังจากนั้นหน่วยงานจะสรุปแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดงบประมาณส่งให้สํานักนโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ดํา เนินการประมวลภาพรวม สรุปเป็นแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ประจําปี แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการประสานแผนการดําเนินงานและติดตามประเมินผลต่อไป
สรุปตามผังภาพ
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๐

แผนแม่บท/แผนชาติ /นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
แผนงบประมาณ/ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขประจําปี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯประสานแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณ/กรอบการดําเนินงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ประสานหน่วยงานส่วนกลาง/ภูมิภาค ดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ประมวลภาพรวมจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์เผยแพร่แผนปฏิบัติการ สป. ประจําปี แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานแผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๑

หน่วยงานในส่วนกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑. สํานักงานรัฐมนตรี
๒. สํานักบริหารกลาง
๓. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔. สํานักตรวจและประเมินผล
๕. สถาบันพระบรมราชชนก
๖. สํานักวิชาการสาธารณสุข
๗. สํานักบริหารการสาธารณสุข
๘. สํานักสารนิเทศ
๙. สํานักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
๑๐. สํานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
๑๑. กลุม่ ตรวจสอบภายใน สป.
๑๒. กลุม่ ตรวจสอบภายในกระทรวง
๑๓. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
๑๔. กลุม่ ประกันสุขภาพ
๑๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖. ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
๑๗. สํานักการพยาบาล
๑๘. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร
๑๙. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสนองน้ําพระราชฤทัยในหลวงฯ
๒๐. สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
หมายเหตุ : รายชื่อหน่วยงานดังกล่าวเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่งอาจจะมีหน่วยงาน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี ขอให้ดูจากเอกสารการจัดสรรงบประมาณ ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๒

มีคู่มือคู่คิดช่วยให้ทํางานไว
สร้างความเข้าใจรู้ระบบครบวงจร
ในเบื้องต้นต้องทําความเข้าใจในงานก่อน
แล้วสอนให้เครือข่ายเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๓

เตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์ของการเตรียมการ การทํางานอะไรก็แล้วแต่หากผู้ทํา/ผู้เกี่ยวข้องมีความพร้อมก็จะ
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีกว่าการไม่พร้อม ซึ่งการเตรียมพร้อมนี้มีประโยชน์
หลายประการได้แก่
๑. เตือนให้ทราบถึงกําหนดในการจัดทําแผน ในทางปฏิบัติจริงผู้ประสานแผนส่วนใหญ่
ไม่ได้รับผิดชอบในการจัดทําแผนเพียงอย่างเดียว แต่มีงานหลายอย่างที่ต้องดําเนินงานควบคู่กันไป ดังนั้นการ
ประชุมเตรียมการจะทําให้ทราบปฏิทินในการวางแผนที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้ ทําให้ผู้ประสานแผนสามารถ
เตรียมตัว หาข้อมูล และจัดการงานอื่นๆ ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้เสร็จเรียบร้อย สามารถมีเวลาที่
เพียงพอในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ได้ดียิ่งขึ้น
๒. เป็นโอกาสให้ผู้ประสานแผนใหม่เรี ยนรู้ระบบงาน ผู้ประสานแผนมีค วามสําคัญต่อ
คุณภาพในการจัดทําแผนเป็นอย่างยิ่ง หากหน่วยงานมีผู้ประสานแผนที่เคยจัดทําแผนในปีที่ผ่านมาก็จะมี
ความรู้ความเข้าใจในแผนดีสามารถดําเนินงานได้โดยไม่ต้องวางฐานความรู้ใหม่ แต่หากหน่วยงานเปลี่ยนแปลง
ผู้ประสานแผน การประชุมเตรียมการจะเป็นโอกาสที่ผู้ประสานแผนใหม่ได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ในปีที่
ผ่านมา เป็นประโยชน์ในการประสานแผนอย่างเป็นระบบต่อไป
๓. เป็ น เวที แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ง านร่ว มกั น การจั ดทํ า แผนแนวใหม่ ก ารมี ส่ว นร่ วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสําคัญ การประชุมเตรียมการจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยการมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล และรับประโยชน์
๔. ได้แนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น หลักการพัฒนาการวางแผนนั้นในแต่ละปีควรมี
เป้าหมายพัฒนาให้งานดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ตามหลักการ PDCA จึงจําเป็นต้องทบทวนปัญหาอุปสรรคและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขและพัฒนาตลอดจนทําความเข้าใจร่วมกันให้ดี เพื่อสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการ
ได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔

ระยะเวลาที่เหมาะสมเดือนกันยายน การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ควรเป็นช่วง
รอยต่อระหว่างแผนในปีที่ผ่านมาซึ่งได้ดําเนินงานแล้วและกําลังจะทําแผนในปีต่อไป หากแผนดําเนินงานตาม
วงจรงบประมาณโดยปกติเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามหากมีเหตุการณ์วงจร
งบประมาณคลาดเคลื่อนไป เช่น การให้ใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาไปพลางก่อน อาจจะยืดหยุ่นระยะเวลาใน
การดําเนินการได้ ดังนั้นจึงควรกําหนดระยะเวลาให้พอเหมาะกับความสามารถในการเตรียมการจัดทําแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักในการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการคือประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาปีต่อไป การเตรียมการที่ดีจะทําให้รู้เขารู้เรา วางแผนการดําเนินงานในการ
จัดทําแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเป็นต้องมีการประเมินผลกระบวนการจัดทําแผนในปีที่
ผ่านมาเพื่อทราบข้อดีซึ่งต้องรักษาระดับและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และทราบข้อด้อยเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น เสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป
ปั จ จั ย นํ า เข้ า ในการเตรี ย มการประกอบด้ ว ยผลการประเมิ น ตั ว เองและภาพรวมของ
กระบวนการ การประเมินผลจะเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญนั้นประกอบด้วย ๒ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ๑) การ
ประเมินผลตนเอง เพื่อให้ผู้ประสานแผนได้รู้จุดดีและจุดด้อยของตนเองมีพลังใจในการพัฒนาตนเองให้ทํางาน
อย่างสัมฤทธิผลมากขึ้น ๒) การประเมินผลภาพรวมเพื่อให้ทราบปัญหาหลักๆ ที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในปีต่อไป
ทั้งสองส่วนจะได้ข้อมูลมาจาก ๑) การทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ๒) การเปิดเวที
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะความคิดเห็นทั้งนี้ควรสรุปประเด็นสําคัญจัดทํารายงานการประชุมแจ้งให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข นอกจากข้อมูลสองส่วนนี้หากมีผลการประเมินผลงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยก็จะสะท้อนภาพการใช้แผนปฏิบัติ
การเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานได้บรรลุผลเท่าใด มีประสิทธิภาพหรือไม่
ปัจจัยสําเร็จอยู่ที่ความร่วมมือของผู้ประสานแผน การประชุมเตรียมการจะมีประสิทธิภาพ
บรรลุความสําเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
๑. การเปิดใจรับความจริงของผู้เกี่ยวข้อง ที่จะสะท้อนความจริงออกมาทั้งสิ่งดีและด้อย
เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้น จําเป็นต้องมีกระบวนการละลายพฤติกรรมและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการ
ประเมินผล
๒. การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เมื่ อ ทราบสถานการณ์ แ ล้ ว ปัจ จั ย สํา เร็ จที่ สํ า คั ญ ขึ้ น อยู่กั บ การ
วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา พบจุดที่เป็นจุดคานงัดและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในภาพรวม
ซึ่งต้องอาศัยวิชาการและประสบการณ์ของผู้จัดทําแผนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีทีมงานวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนะอย่างเข้มแข็ง
๓. การสื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นพลังในการปฏิบัติร่วมกัน เมื่อทราบปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาร่วมกันแล้ว จําเป็นต้องมีสรุปรายงานเพื่อถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เป็นพลังในการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕

ขั้นตอนในการประชุมเตรียมการ
๑. จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม กํ า หนดวาระการประชุ ม และระบุ ร ายชื่ อ เอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการประชุม เพื่อผู้เข้าประชุมได้เตรียมตัวและมีความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม
๒. ส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ รั บ ทราบและมอบหมายผู้ ป ระสานแผนของ
หน่วยงานอย่างเป็นทางการ ควรแนบใบตอบรับการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. เตรียมวิทยากร และเตรียมเอกสาร/สไลด์ประกอบการประชุม
๔. เตรี ย มรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม โดยสรุ ป จากใบตอบรั บ การประชุ ม เพื่ อ จะได้ ท ราบว่ า มี
หน่วยงานไหนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
๕. ดําเนินการประชุมตามวาระ ควรมีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
๖. สรุปรายงานการประชุม ควรส่งอย่างเป็นทางการเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบการ
ดําเนินงานด้วย
๗. ควรมีการรับรองสรุปการประชุม เพื่อให้ผู้ประสานแผนได้อ่านทบทวนอีกรอบเพื่อย้ํา
ความเข้าใจต่อมติและแนวทางในการพัฒนา ซึ่งจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง
ในการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ นี้ มักจะเป็นช่วงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสิ้น
ปีงบประมาณ กล่าวได้ว่าเป็นเดือนที่ทุกหน่วยงานเร่งรัดใช้เงินภายในเวลากําหนด ทําให้ในเดือนนี้มักจะมีการ
ประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก กอปรกับหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงฯ มีการจัด
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เข้าประชุมจะซ้ําซ้อนกับกลุ่มผู้ประสานแผนปฏิบัติ
การสํ า นัก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อ ให้ ก ารประชุ ม บรรลุ ผ ลตามเป้ าหมาย ผู้ ป ระสานแผนควร
ตรวจสอบวั นประชุ ม ให้ ซ้ํ าซ้อนน้ อยที่ สุด และประสาน ผู้เข้าประชุมโดยมีหนังสือตอบรับการเข้ าประชุ ม
อย่างไรก็ตามหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็จัดการประชุมตามความเหมาะสม โดยควรส่งสรุปการประชุมสื่อสารให้
ผู้ประสานแผนที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับรู้มติการประชุมเพื่อถือปฏิบัติ

เตรียมการไว้กอ่ นย่อมได้เปรียบ
การดําเนินงานเรียบร้อยสมประสงค์
คุณภาพงานได้บรรลุเจตจํานงค์
อันส่งผลให้งานดีเป็นทีช่ ื่นชม
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๖

การจัดทํา
แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
๑. โดยหลักการจัดทําแผนปฏิบัติการจะทําให้ผู้เกี่ยวข้องได้คิดไตร่ตรองในการดําเนินงานอย่าง
รอบคอบว่ าจะทํ าอะไร ความจํ าเป็ นที่ ต้ องทํ า ทําที่ ไหน เมื่ อไร ใครเป็ นผู้ทํ า ดํ าเนิ นงานในกลุ่ มเป้ าหมายใด
จะทําอย่างไร มีวิธีการ ใช้งบประมาณแค่ไหน และกําลังคนเท่าใด เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๒. เกิดการประสานแผน ประสานงาน ประสานคน ประสานเงิน บูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
๓. ใช้งบประมาณสําหรับดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์และผลผลิต
ตลอดจนกิจกรรมหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน รวมทั้งการติดตาม กํากับ และประเมินผล
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ควรจัดทําในช่วงเวลาที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... (ที่เป็น
ปัจจุบัน) มีการประกาศใช้แล้ว และหน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ตลอดจน
หน่วยงานได้ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเตรียมข้อมูลล่วงหน้าแล้ว โดยทั่วไปควรกําหนดให้มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ)
กิจกรรมหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการควรมีกิจกรรมหลักดังนี้
๑. การแจ้งแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
ให้กับผู้ประสานแผนทุกหน่วยงานใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ประสานแผนมีความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๗

๒. การชี้แจงแบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีรูปแบบ
เดียวกัน เป็นระเบียบ สะดวกในการอ่าน และง่ายต่อการทําความเข้าใจ
๓. การกําหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รองในแต่ละผลผลิต
เพื่อให้มีผู้ประสานแผนหลัก
รับ ผิด ชอบบู ร ณาการการจัด ทํา แผนในทุ ก ผลผลิต ซึ่ง จะส่ง ผลให้ แ ผนมีคุ ณ ภาพ และการบริ ห ารแผนมี
ประสิ ท ธิภาพประสิทธิผล
๔. กําหนดวัน/เวลาในการจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ เพื่อประสิทธิภาพในการประมวลภาพรวม
ของแผน ซึ่ง จะทํา ให้ผู้ ป ระสานแผนของสํา นัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ ส ามารถจัด ทํา แผนให้ แ ล้ว เสร็จ
โดยเร็ว
ปัจจัยนําเข้า หน่วยงานจะจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ต้องมีข้อมูลสําคัญดังนี้
๑. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. .... (ที่เป็นปัจจุบัน)
๒. แผนปฏิบั ติร าชการ ๔ ปี/ ๑ ปี ของกระทรวงสาธารณสุ ข / สํ านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
๓. แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปัจจุบัน
๔. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... เล่มที่ ๙
กระทรวงสาธารณสุข (ซึ่ งเอกสารนี้ จัดทําทุกปีโดยสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ) กลุ่มบริหาร
นโยบายและแผนงบประมาณสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ จะจัดส่งให้แก่หน่วยงานในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบผลผลิต
๕. เอกสารการจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. .... สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค (กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงบประมาณสาธารณสุข สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์)
๖. เอกสารแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ยุทธศาสตร์แจ้งจัดสรรแก่หน่วยงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง

ที่สํานักนโยบายและ

๗. แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณและแผนการปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ....
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงบประมาณสาธารณสุข สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์)
๘. สรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาสในปีงบประมาณที่ผ่านมาของหน่วยงาน
๙. คําของบประมาณ (ขาขึ้น) ของหน่วยงาน
๑๐. แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในปีงบประมาณปัจจุบัน

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๘

ปั จ จั ย สํ า เร็ จ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสํ า เร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรคํานึงถึงปัจจัยในการดําเนินงานดังต่อไปนี้
๑. หน่ ว ยงานจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงานตนเองอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยสอดรั บ กั บ
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ ของกระทรวง/สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
๒. การใช้ ข้ อ มู ล จากแผนปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงาน สรุ ป เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. ผู้ ป ระสานแผนได้ ร่ ว มกระบวนการวางแผนของสํา นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก
ขั้ น ตอนตั้งแต่การประเมินสภาพปัญหา/ความต้องการ การกําหนดนโยบาย /ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนปฏิบัติการฯ และการประเมินผล
ขั้นตอนในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
๑. กําหนดวาระการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ นับเป็น
เรื่ อ งสํา คั ญ จํา เป็ น ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณากํา หนดประเด็ น และช่ ว งเวลา ตลอดจนวิ ท ยากรที่ นํา เสนออย่ า ง
เหมาะสม โดยควรมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับ ๑) แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ๒) หลักการวางแผนเพื่อ
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประสานแผน เป็นต้น
๒. จัดทําหนังสือเชิญประชุม จัดส่งพร้อมวาระการประชุมและสรุปการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อ
ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาและมีความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นรับรองสรุปการประชุม
๓. ส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ รั บ ทราบและมอบหมายผู้ ป ระสานแผนของ
หน่ว ยงานอย่า งเป็น ทางการ ควรแนบใบตอบรับ การประชุม เพื่อ เป็น ข้อ มูล ในการบริห ารการประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เตรียมวิทยากร และเตรียมเอกสาร/สไลด์ประกอบการประชุม
๕. เตรี ย มรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม โดยสรุ ป จากใบตอบรั บ การประชุ ม เพื่ อ จะได้ ท ราบว่ า
มี ห น่ ว ยงานไหนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
๖. ดําเนินการประชุมตามวาระ ควรมีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
กระตุ้นให้ ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
๗. ทํา หนัง สือ แจ้ง ให้จัด ทํา แผนปฏิบัติก ารฯ อย่า งเป็น ทางการ และส่ง สรุป การประชุม
แนบไปพร้อมกัน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ และมอบหมายผู้ประสานแผนให้ดําเนินการต่อไป
การบริหารความเสี่ยง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ นี้ ผู้ประสานแผนควรได้มีการบริหารความเสี่ยงโดย ติดตาม
กระบวนการงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เช่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
๒๕๕๒ ซึ่งเป็นต้นปีงบประมาณ แต่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม่ประกาศใช้ รัฐบาล
มีนโยบายให้ใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาไปพลางก่อน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ใช้งบประมาณปี พ.ศ.
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๙

๒๕๕๔ ไปพลางก่ อ นเช่ น เดี ย วกั น กรณี ดั ง กล่ า วนี้ มี ผ ลให้ ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ต้ อ งล่ า ช้ า ออกไป
จําเป็นต้องมีการชี้แจงผู้ ประสานของหน่วยงานต่ างๆ ให้รับทราบ และใช้ ห้วงเวลาดั งกล่ าวข้างต้นในการ
เตรียมการจัดทําแผนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
การไม่ได้แผนที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานเป็นความเสี่ยง ซึ่งต้องมีการประสานและทํา
ความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด และหน่วยงานต้องดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้แล้วเสร็จก่อน
จึงจะนําข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนดีมีข้อมูลช่วยเพิ่มพูนประสิทธิผล
แผนดีช่วยให้คนหลายหลายคนประสานงาน
แผนดี งบประมาณดีเป็นรากฐานกิจการ
สาธารณสุขเลือ่ งลือนานคนกล่าวขานว่าแผนดี

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๐

๓.๑ การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารของหน่วยบริหารราชการส่วนกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์
๑. หน่วยงานได้วางแผนดําเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๒. บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหาร
ราชการแนวใหม่
๓. เป็น เครื่อ งมือ ในการประสานแผนในหน่ว ยงาน และประสานแผนกับ หน่ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
๔. เป็นเครื่องมือในการติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
๕. ผลงานของหน่วยงานตอบรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป
ระยะเวลา
๑. โดยปกติหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมักจะจัดทําโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในเดือนสิงหาคม- กันยายน-ตุลาคม เป็นประจําทุกปี
เพื่อเตรียมข้อมูลสําหรับการวางแผนในปีงบประมาณต่อไป
๒. หากงบประมาณเป็นไปตามปฏิทิน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี เริ่มต้น ณ เดือน
ตุล าคม ของทุก ปี และหน่ ว ยงานได้ รับ แจ้ง ยอดจั ด สรรงบประมาณแล้ว หน่ว ยงานก็ส ามารถนํา แผน
ของหน่ ว ยงานตามข้อ ๑ มาปรับเข้ากับงบประมาณที่ได้รับจริง จัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ทันที
๓. หากงบประมาณไม่ เป็ นไปตามปฏิ ทิ น ไม่มี ก ารประกาศ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่า ย
ประจําปี กรณีนี้รัฐบาลจะกําหนดให้ใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาไปพลางก่อน หน่วยงานควรชะลอแผนปฏิบัติ
การภาพรวมไว้ก่อน เลือกดําเนินงานในส่วนที่สําคัญจําเป็น และใช้ห้วงเวลาดังกล่าวในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯของหน่วยงานให้มีคุณภาพดี เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจึงปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ที่เตรียมไว้ และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป
กิจกรรมหลัก
๑. จัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงาน
ปัจจัยนําเข้า
๑. แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
๒. คําของบประมาณขาขึ้นของหน่วยงาน
๓. นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๑

๔. แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๕. แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ ของหน่วยงาน
๖. แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปัจจัยสําเร็จ
๑. การที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของ
หน่วยงาน
๒. ผู้จัดทําแผนปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผน
๓. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๔. มีการประเมินสถานการณ์ และวางแผนโดยใช้ข้อมูล
๕. ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างจริงจัง
ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑. ประเมินผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อทราบอุปสรรค/ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
๒. ศึกษานโยบาย ยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์ของหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป และภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
๓. ศึกษานโยบายของผู้บริหารงานของหน่วยงาน
๔. ระดมสมองของผู้เ กี่ย วข้อ งเพื่อ หาจุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาส วิก ฤต เพื่อ กํา หนด กลวิธี
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๕. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบกลวิธีหลักของหน่วยงาน จัดทําโครงการที่จะดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ
๖. รวบรวมโครงการ ประมวลภาพรวม จํานวนโครงการแต่ละกลวิธีหลัก งบประมาณ และ
จํ า แนกงบประมาณรายไตรมาส ในแต่ล ะหมวดงบประมาณ งบบุค ลากร งบดํ า เนิน การ งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น งบอื่นๆ ตามเอกสารงบประมาณ
๗. สรุปยอดรวมงบประมาณ และ ประมวลโครงการเป็นกิจกรรมย่อย สอดรับกับกิจกรรม
หลักในแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘. จัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามแบบฟอร์ม เสนอผู้บริหาร
จัดส่งให้สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามกําหนด
๙. ใช้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในการดําเนินงาน และกํากับ ติดตามประเมินผลต่อไป

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รูปแบบของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนด้วยกันได้แก่
๑. โครงการซึ่งสามารถใช้รูปแบบของโครงการราชการโดยปกติ ซึ่งโครงการทั่วไปจะมีหัวข้อสําคัญ
ได้แก่ ๑) หลักการเหตุผล ๒) วัตถุประสงค์ ๓) เป้าหมาย ๔)วิธีการดําเนินงาน ๕) ระยะเวลาดําเนินงาน
๖) สถานที่/พื้นที่ดําเนินงาน ๗) งบประมาณ (จําแนกหมวดต่างๆ ) ๘) การประเมินผลโครงการ/ตัวชี้วัด
๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๐) ผู้รับผิดชอบ ๑๑) ผู้เสนอโครงการ ๑๒) ผู้อนุมัติโครงการ
๒. แผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน หน่วยงานสามารถกําหนดรูปแบบการจัดทําแผนปฏิบัติการได้
เองโดย สรุ ป สาระมาจากโครงการ ๑) มี แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ๒)เป้ า หมาย ๓) หน่ ว ยนั บ ๔)
ระยะเวลา (จําแนกเดือน/ไตรมาส) ๕) งบประมาณ(จําแนกหมวด) ๖) พื้นที่ดําเนินการ ๗) ผู้รับผิดชอบหลัก /
รอง
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารราชการแนวใหม่ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและงบประมาณ และ
สร้างระบบการตรวจสอบขึ้นมาถ่วงดุลการบริหารจัดการ เช่น การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดยสํานัก
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น หากหน่วยงานมีการจัดทําแผนดีมีคุณภาพและใช้แผนในการบริหารงานอย่างแท้จริง
แม้จะมีการตรวจสอบการดําเนินงานอย่างไรก็ไม่ต้องวิตกกังวล ด้วยมีเหตุมีผลเชิงประจักษ์เป็นหลักฐาน

ใช้แผนสักนิดคิดก่อนทําจะล้ําเลิศ
ผลดีเกิดแก่ประชามหาศาล
มีแผนดีใช้ในการบริหารงาน
กิจการสาธารณสุขรุดหน้าพัฒนา

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๓.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศไทย มีบทบาทสําคัญใน
การบริหารจัดการงานในพื้นที่เพื่อให้หน่วยบริการสามารถให้ บริการทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม
โรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภค แก่ประชาชนอย่างครบวงจร โดยมีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในระดับจังหวัด ทําหน้าที่บริหารจัดการ พัฒนานโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดจนนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัด ทํา แผนปฏิ บัติ ก ารของจั ง หวัด จึง มี ค วามสํา คัญ ยิ่ง โดยเฉพาะในบริบ ทที่จัง หวัด มี
งบประมาณมาจากหลายแหล่ง จําเป็นต้องดําเนินงานให้สนองตอบแหล่งงบประมาณนั้นๆ อาทิ งบประมาณ
จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ หน่วยงานรัฐอื่นๆ งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต/เทศบาล) เอกชน
องค์การพัฒนาเอกชน มูลนิธิต่างๆ ตลอดจนเงินบริจาคจากประชาชน
กอปรกับจังหวัดต้องตอบสนองนโยบาย ๓ ประสาน AFP ได้แก่ ๑) A : Agenda คือนโยบาย
รั ฐ บาล ซึ่ ง เป็ น นโยบายระดั บ ชาติ ถ่ า ยระดั บ เป็ น นโยบายจังหวัดแบบบูรณาการ ๒) F: Functional
นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่งเน้นนโยบายสุขภาพใน
ภาพรวม และ ๓) P: Area Participations ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ให้ความสําคัญต่อปัญหาสุขภาพของพื้นที่และท้องถิ่น ดังนี้
Agenda : จังหวัดจะรับทราบข้อมูลจากนโยบายรัฐบาล ซึ่งส่วนหนึ่งจะเชื่อมโยงด้วย
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/ประจําปี และเชื่อมโยงต่อมาปรากฏใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ....
นอกจากนี้ยังมีนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดแบบ
บูรณาการ ที่มีหน่วยงานรัฐอื่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดําเนินงาน อันจะเป็นโอกาสดีที่จะทํา
ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข ซึ่งนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา
จังหวัดสามารถเสนอของบประมาณได้เหมือนกับหน่วยงานกรมในส่วนกลาง ตาม พร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
Fucntion : งบประมาณปกติของกระทรวงสาธารณสุขจะปรากฏใน พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... ในส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงาน
ประสานแผนของกระทรวงได้ประสานจัดทําแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นข้อมูลให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเห็นภาพรวมการดําเนินงานทั้งกระทรวง เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวั ดต้องบูรณาการแผนในภาพรวม ซึ่งหน่ วยงานสาธารณสุขในระดั บจังหวัดจะพิ จารณาเลื อกกิจ กรรม
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและให้เหมาะสมกับปัญหาตลอดจนความต้องการของพื้นที่
กระทรวงสาธารณสุ ข /สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จะมี ก ารชี้ แ จงนโยบายการ
ดํา เนิน งานของผู้บริหารเป็นประจําทุกปี ซึ่งจะเป็นทิศทางสําหรับการดําเนินงานของจังหวัด ตลอดจนมีการ
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข/ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจําตามระยะเวลาที่
ผู้บริหารแต่ละวาระกําหนด เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่ปฏิบัติ ซึ่งจะมีรายงาน
การประชุมเผยแพร่มติการประชุมทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นทิศทางในการดําเนินงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
Area : ด้วยงานด้านสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
หน่ ว ยงานราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อิ ส ระในการบริ ห ารงานและมี ง บประมาณในการดํ า เนิ น งานของตนเอง
ตลอดจนมีบ ทบาทในการดํา เนิน งานด้า นสาธารณสุข มากยิ่ง ขึ้น ทํา ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็น
แหล่งงบประมาณสําคัญด้านสาธารณสุข ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจําปี จําเป็นต้องคํานึงถึง
งานที่บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะ
จัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจําปี ซึ่งมีเงินงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนหนึ่ง
งบผู้ว่าราชการแบบบูรณาการส่วนหนึ่ง และงบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีงบ
จากองค์การเอกชนและประชาชน(หากมี) ซึ่งเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ประกาศใช้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรเงิน และแจ้งจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต และกิจกรรมหลักให้
จังหวัด ทราบเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดจะบูรณาการงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น
เมื่อจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเสร็จแล้วจะใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขใน
ระดับจังหวัด
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่จังหวัดในการจัดทําแผน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะ
สุ่มตรวจดูแผนปฏิบัติการของจังหวัด เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของกิจกรรมภาพรวม ซึ่งเป็นแผนจากพื้นที่
(Bottom up) นํามาประมวลเป็นภาพรวมแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
การติดตาม ควบคุม กํากับงาน ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นภารกิจ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การติ ด ตาม ควบคุ ม กํ า กั บ งานในระดั บ เขต/จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข และ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี จะเป็นหน้า ที่ข องสํา นัก ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีสํา นัก ตรวจและประเมิน ผลเป็น ผู้รับ ผิด ชอบในการประสานงาน ซึ่งในแต่ละปีจะมี
แผนการตรวจราชการที่มีตัวชี้วัดชัดเจน
การประเมินผลการดําเนินงานจะประเมินผลในภาพรวมสํานักงานปลัดกระทรวง/กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งดําเนินการประเมินผลโดย กลุ่มภารกิจด้านประเมินผลฯ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้
ความสําเร็จของตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ซึ่งมีข้อมูลจากกลุ่มภารกิจด้าน
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๕

แผนกระทรวงจําแนกออกเป็นรายกรม
จังหวัดผสานผสมองค์รวมในพืน้ ที่
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัด AFP
ควรต้องมีบูรณาการงานประสานใจ

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๖

การตรวจคุณภาพ
แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์ในการตรวจคุณภาพแผนปฏิบัตกิ ารฯ
๑. เป็ น ขั้ น ตอนคุ ณ ภาพในการตรวจ (check) หาจุ ด บกพร่ อ ง เพื่ อ ให้ ง านมี ค วามถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์มากที่สุด
๒. เปิดโอกาสให้ผู้ประสานแผนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง
๓. เปิดโอกาสให้ผู้ประสานแผนได้เรียนรู้งานภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเรียนรู้งานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง ทําให้รู้เขารู้เรา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานแผนในการดําเนินงาน
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญ/เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ
ระยะเวลา
ควรดําเนินการหลังจากจัดทําร่างแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงแล้วเสร็จ โดยใช้
เวลาในการตรวจ ๑-๒ สัปดาห์

กิจกรรมหลัก
๑. ทําหนังสือเชิญประชุมตรวจร่างแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ประชุมตรวจร่างแผนปฏิบัติการฯ ชี้ แจงแนวทางการตรวจ และกําหนดระยะเวลาให้
หน่วยงานส่งผลการตรวจให้แก่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๗

๓. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ประมวลผลการตรวจสอบ และดํ าเนินการแก้ไขตามที่
หน่วยงานเสนอ
๔. สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ต รวจสอบภาพรวม จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับสมบูรณ์
ปัจจัยนําเข้า
๑. ร่างแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. แนวทางการตรวจร่างแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปัจจัยสําเร็จ
๑. แนวทางการตรวจร่างแผนที่ชัดเจน
๒. ความร่วมมือของผู้ประสานแผนในการตรวจสอบแผนในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบแผนในภาพรวมทั้งหมด
ขั้นตอนในการตรวจร่างแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๑. ตรวจสอบโดยเปรี ย บเที ย บแผนที่ ห น่ ว ยงานส่ ง มากั บ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจสอบคําผิด ความถูกต้องของตัวเลข ความสอดคล้องเชื่อมโยงเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ ผลผลิต ลําดับกิจกรรมหลัก/ย่อย งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ ในส่วน
ที่รับผิดชอบโดยตรงและในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบภาพรวมของร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยอ่านแผนทั้งเล่ม
รูปแบบของการตรวจร่างแผนปฏิบัติการฯ
สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้
๑. ตรวจสอบแก้ไขในวันประชุมตรวจร่างแผนปฏิบัติการฯ
๒. นํากลับไปตรวจสอบที่หน่วยงานและจัดส่งให้สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ภายหลัง
โดยการส่งหนังสือเป็นทางการ หรือประสานแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ไม่เป็นทางการก็ได้
เทคนิคในการตรวจร่างแผน
สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้
๑. ข้ อ มู ล ตั ว เลขงบประมาณในกิ จ กรรมย่ อ ย ต้ อ งรวมเท่ า กั บ ยอดกิ จ กรรมหลั ก ข้ อ มู ล
งบประมาณทุกกิจกรรมหลักต้องรวมแล้วเท่ากับผลผลิต
๒. หน่วยนับถูกต้องตรงกัน
๓. ข้อความเหมือนกัน เช่น ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ในกลุ่มเดียวกันต้องเหมือนกัน
๔. แบบฟอร์มมีความถูกต้อง ตัวอักษรมีรูปแบบ และขนาดตัวอักษรเดียวกัน
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๘

๕. การสุ่ ม ตรวจ โดย พลิก อ่ า นเป็น บางหน้ า ประมาณร้ อ ยละ ๒๐-๓๐ ของจํ า นวนหน้ า
ทั้งหมด
๖. การตรวจทั้งเล่ม อ่านเพื่อหาความเชื่อมโยง และตรวจคุณภาพแผนให้สมบูรณ์ที่สุด
๗. อื่นๆ ที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง
ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิดจากการบูรณาการ
ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ได้แก่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี เอกสารแจ้งจัดสรรเงิน แผนปฏิบัติการ
ของหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค การพิ ม พ์ แ ผนไม่ มี ต้ น ฉบั บ ใช้ วิ ธี พิ ม พ์ ข้ อ มู ล ใหม่ อ าจมี ก าร
คลาดเคลื่ อ นของข้ อ มู ล ได้ จํา เป็ น ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบร่ า งแผนฯ เพื่ อ คุ ณ ภาพแผนที่ ดี
การพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ ควรมีการสํารองแฟ้มงานเพื่อป้องกันแฟ้มงานเสียหายจาก
กรณีมีไวรัสคอมพิวเตอร์
การพิมพ์ที่มีการคัดลอกข้อมูลอย่างรวดเร็ว โปรดระวังการคัดลอกเกินหรือขาด
ตรวจสอบรอบคอบถ้วนถี่
สร้างสรรค์งานดีมีคุณภาพเยี่ยม
ทําเองตรวจเองแก้เองได้ใครจะทัดเทียม
ผลงานเยี่ยมชนชื่นชมสมใจเอย

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๙

การเผยแพร่
เพื่อใช้ประโยชน์แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้แผนในการประสานการดําเนินงานและประเมินผล
๒. เป็นหลักฐานอ้างอิงในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
๓. เห็นภาพรวมในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลา
หลังจากจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับสมบูรณ์เสร็จ
กิจกรรมหลัก
๑. จัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับสมบูรณ์
๒. จัดทําหนังสือนําส่ง
๓. จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลลงเวบไซด์
ปัจจัยนําเข้า
๑. แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับสมบูรณ์
๒. หนังสือนําส่งแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปัจจัยสําเร็จ
ผู้บริหารเห็นชอบและลงนามในหนังสือนําส่งแผน
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๐

ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. เสนอต้นฉบับแผนฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหารพร้อมหนังสือนําส่งแผน
๒. หากผู้บริหารไม่ลงนามในเอกสารตามข้อ ๑. /เสนอปรับปรุงแก้ไข จะต้องนํามาแก้ไข
ปรับปรุง และนําเสนอใหม่
๓. หากผู้บริหารเห็นชอบลงนามในหนังสือนําส่ง จะนําต้นฉบับเอกสารไปจัดทํารูปเล่มตาม
จํานวนเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่และใช้ประโยชน์
๔. จัดพิมพ์รายชื่อหน่วยงาน และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๕. นําแฟ้มข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ลงเวบไซด์ เพื่อเผยแพร่ในอีกทางเลือกหนึ่ง
การบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายก่อนเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ อาจทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นปัจจุบันก่อนการเผยแพร่
เผยแพร่แผนปฏิบัติให้รู้กันอย่างชัดเจน
เป็นหลักเกณฑ์กําหนดอย่างเป็นธรรม
งานอะไร เงินแค่ไหน ใครเป็นคนทํา
จะช่วยทําให้งานบูรณาการประสานดี

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๑

การประเมินผล
การใช้ประโยชน์แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์
๑. ทราบความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
หลังจากเผยแพร่แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลัก
๑. จัดทําช่องทางให้ผู้ใช้ประโยชน์/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาส
ประเมินผล
๒. จัดทําเครื่องมือ แบบสอบถามในการประเมินผล
๓. ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับการส่งกลับ
ปัจจัยนําเข้า
๑. แผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. แบบสอบถามประเมินผลการใช้ประโยชน์
ปัจจัยสําเร็จ
๑. แนบแบบประเมินผลการใช้ประโยชน์แผนท้ายเล่มแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๒

๒. ระบุหน่วยงาน สถานที่ส่ง โทรศัพท์ โทรสาร E- mail และผู้รับผิดชอบ แนบท้าย
แผนปฏิบัติการเพื่อให้สะดวกต่อการประเมินผล
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการประเมินผล
๒. จัดทําแบบสอบถามการประเมินผล
๓. แนบเอกสารประเมินผลท้ายเล่มแผนปฏิบัติการฯ
การบริหารความเสี่ยง
หากไม่มีข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับ ในมุมมองหนึ่งอาจมองว่าผลงานดี แต่ในอีกมุมมอง
หนึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังนั้นควรมีการติดตามการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการด้วย
เพื่อได้ข้อเท็จจริงนํามาปรับปรุงงาน
ติดตามถามไถ่ให้ได้ข้อมูล
เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพปรับปรุงแผน
ประเมินผลการใช้ประโยชน์ให้รู้แน่น
พัฒนาคุณภาพแผนให้ดีอย่างยั่งยืน

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๓

สรุปภาพรวม
การจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กระบวนการดําเนินงาน (Workflow): การจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอน

แจ้งการเตรียมการ/
การทบทวนประเมินผล

ประชุมจัดทําแผน

บูรณาการแผนปฏิบัติการ

จัดทําร่างแผนปฏิบัติการฯ

ตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการฯ

กิจกรรม
-

จัดทําแบบประเมินตนเองและผู้มีส่วนได้เสีย
ทําหนังสือประชุม/แจ้งให้หน่วยงานประเมินตนเอง
ประชุมเตรียมการจัดทําแผน
สรุปรายงานการประชุม
ทําหนังสือแจ้งสรุปรายงานการประชุมให้หน่วยงานทราบ

- การจัดเตรียมแบบฟอร์มและคําอธิบาย
- ทําหนังสือเชิญประชุม
- ประชุมจัดทําแผน/ชี้แจงแนวทาง/สรุปภาพรวมการ
ประเมินตนเอง/อธิบายแบบฟอร์ม/พิจารณาผู้รับผิดชอบ
หลักและรอง
- สรุปรายงานการประชุม
- ทําหนังสือแจ้งสรุปรายงานการประชุมให้หน่วยงานทราบ
- หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- สนย. ตรวจสอบความถูกต้อง/ แจ้งปรับแก้ไข
- สนย. ประมวลข้อมูล บูรณาการแผน จัดเรียงตามลําดับ
ผลผลิต
- จัดพิมพ์ร่างแผนปฏิบัติการ
-

ทําหนังสือเชิญประชุม
ประชุมตรวจร่างแผนปฏิบัติการ
สรุปรายงานการประชุม
ทําหนังสือแจ้งสรุปรายงานการประชุมให้หน่วยงานทราบ
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ขั้นตอน

กิจกรรม

จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์

- สนย. ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ ตามที่หน่วยงาน
เสนอแนะ
- สนย. ตรวจสอบแผนฉบับสมบูรณ์
- จัดทําเล่มแผนฉบับสมบูรณ์
- สนย. เสนอแผนฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บริหารพิจารณา
- ผู้บริหารพิจารณาลงนามในหนังสือนําส่งแผน กรณี
ผู้บริหารมีการเสนอแนะแก้ไข สนย. จะปรับแก้ไขและเสนอให้
ผู้บริหารลงนามใหม่

เสนอผู้บริหาร
ไม่ลงนาม
ลงนาม

เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ

ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการ
จัดทําแผนฯ ในรอบต่อไป

- สนย. จัดส่งแผนฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สนย. เผยแพร่แฟ้มข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ทางเวบไซด์
สนย.

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผน ให้ขอ้ เสนอแนะ
(ถ้ามี)
- สนย. ติดตามข้อแก้ไข /เสนอแนะ/ประเมินผล
- สนย. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทําแผนในรอบ
ต่อไป
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บทส่งท้าย
ชวนคิดเรื่องการจัดทําแผนฯ
แนวคิด หลักการจัดทําแผนต้องมีเพื่อยึดถือไว้เป็นแก่น และผู้ประสานแผนต้องทําความเข้าใจระบบ
และบริบทสถานการณ์การจัดทําแผนที่มีการเปลี่ยนแปลง (dynamic) เพื่อให้คู่มือแผนเหมาะสมใน
การปฏิบัติ จึงจัดให้เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางหลักๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้มีโอกาส
ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ควบคู่กัน ดังนั้นขอให้ศึกษาสถานการณ์ และวิเคราะห์บริบทในแต่ละ
ช่วงเวลาจัดทําแผนให้รอบคอบ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้คู่มือในการจัดทําแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประสบการณ์วันวานสะท้อนงานให้แก้ไข
แต่จะแก้อย่างไรขึ้นกับปัจจัยในวันนี้
ดังนั้นจึงพิจารณาและวิเคราะห์ให้ถ้วนถี่
แผนในวันนี้จะส่งผลดีในวันต่อไป
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