
ความส าเร็จในอดีตไม่ใช่
หลักประกันของอนาคต



“Insanity is doing the same thing 
over and over again and expecting 
different results”
“มีแต่คนวิกลจริตเท่านัน้ ที่จะท าสิ่งเดิมซ้ าๆ
แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกตา่ง”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์



แผนปฏิบัติการ/โครงการ

พันธกิจ ค่านิยมร่วม
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

Planning
แผนงาน

KPIs, Action plan, Project 

สถานการณ์ 
ภายใน

สถานการณ์
ภายนอกSWOT

Monitoring

KPIs, Basedline, Target, มาตรการ

Implementing

วิสัยทัศน์



คุณลักษณะของ “ยุทธศาสตร์”



กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

1. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่จังหวัด
2. ด ำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด
3. ก ำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน

เป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และมีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรสื่อสำรสำธำรณะด้ำนสุขภำพในเขตพื้นที่จังหวัด
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย



รูปแบบการบริหารราชการแนวใหม่ (NPM) 

Strategy Formulation
การวางแผนยุทธศาสตร์

Strategy Implementation
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์

Strategy Evaluation
การประเมินแผนยุทธศาสตร์

Situation analysis
SWOT-SFAS-Matrix

Vision, Mission, Target
Shared Value

Strategic Issues
BSC KPIs, Value Chain, OKRs

Action Plan
Project : General Project, Log Frame, Result Ladder Project 

Strategy Plan : KPIs
Action Plan : Target-Objective

Project : Objective, Evaluation Model

BSC



ยุทธศาสตร์ (Strategy) 



เนื้อหำสำระของแผนยุทธศำสตร์
ส่วนหน้ำ ส่วนสำระหลัก ส่วนท้ำย

ปก (นอก ใน)
ค าน า
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร

บทท่ี 1 บทน า
รัฐธรรมนูญฯ 2560 ทิศทำงแผนพัฒนำฯ 12 (2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยกระทรวงฯ 

แผนพัฒนำจังหวัดแพร่ นโยบำย สสจ.แพร่ 
บทท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป

ลักษณะพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ กำรปกครองและภำวะเศรษฐกิจ ทรัพยำกร
สำธำรณสุข ข้อมูลประชำกร ข้อมูลสถำนะสุขภำพ สถิติชีพ ข้อมูลด้ำนสุขภำพ 
บทท่ี 3 สถานการณ์สุขภาพท่ีส าคัญและปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ 

ควำมท้ำยทำยของระบบสุขภำพ สถิติสำธำรณสุขที่ส ำคัญ กำรเกิด กำรตำย และกำรเจ็บป่วยส ำคัญ 
สถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพและแนวทำงกำรพัฒนำ ระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำสุขภำพ 
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังและงบประมำณ
บทท่ี 4 ยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดแพร่

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภำพ จังหวัดแพร่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำหมำย ค่ำนิยมร่วม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน ตัวชี้วัดหลัก ห่วงโซ่คุณค่ำ 
บทท่ี 5 ระบบก ากับ ติดตามและประเมินผล

ภาคผนวก
ค าสั่ง
เอกสารประกอบ
ภาพถ่าย



เอกชน (ธุรกิจ) รัฐ NGOs/ประชาสังคม
Finance Effectiveness Valuation

Customer Focus Quality Partnership

Internal Process Efficiency Internal Process

Learning & Growth Organization 
Development

Capacity Building

ลิขิตสมดุล (BSC), Kaplan & Norton (1992) 



Waterman & Peters (1980)

Internal Organization Analysis

MONITORING THE BUILDING BLOCKS OF HEALTH 
SYSTEMS: A HANDBOOK OF INDICATORS AND 

THEIR MEASUREMENT STRATEGIES, WHO (2010)

2S + 4M



External Organization Analysis



วิธีการวิเคราะห์ SWOT 
1.ระดมสมองจำกทีมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
2.กำรศึกษำวิจัย เช่น สอบถำม สัมภำษณ์ สนทนำกลุ่ม สัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ ประชำพิจำรณ์
3.วิเครำะห์ สังเครำะห์จำกเอกสำร งำนวิชำกำร/วิจัยโดยผู้เช่ียวชำญและทีมจัดท ำยุทธศำสตร์

สอบถำม  google form 7S+PESTEL วิเครำะห์ น ำเสนอ

แจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยSFAS/ Plot graph

วิพำกษ์ วิจำรณ์ หำข้อสรุป เพื่อจัดท ำรำยละเอียดยุทธศำสตร์
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Internal Factors

อธิบำย Position ปัจจุบัน
ก ำหนด Position อนำคตที่ต้องกำร



วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย (Target)
ค่านิยมร่วม (Shared Value)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

-แผนงาน (Work plan) หรือกลยุทธ์ (Strategy)
-ตัวชี้วัดหลัก (KPIs)



คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์
1) Imaginable ภำพฝันในอนำคต
2) Desirable ดึงดูดและน่ำสนใจส ำหรับบุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) Feasible มีโอกำสของควำมเป็นไปได้
4) Focused ชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นรำกฐำน ส ำหรับกำรตัดสินใจที่ส ำคัญขององค์กร
5) Flexible กว้ำงเพียงพอต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
6) Communicable สำมำรถที่จะส่ือสำรได้อย่ำงง่ำยและชัดเจน



Learning by Doing



Start where we are?



วิสัยทัศน์
เครือเจริญโภคภัณฑ์

“เรำเป็นองค์กรที่เป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงอำหำรคน อำหำรสมอง 
โอกำสในกำรเข้ำถึงคุณค่ำ เพื่อสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคน”
บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)

“เรำให้บริกำรควำมสะดวกกับทุกชุมชน” (We serve convenience to all communities.)

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) “บริกำรทุกระดับประทับใจ”
“ธนำคำรกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ 

ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง ผ่ำนกำรผสมผสำนกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริกำร
ทำงกำรเงินที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล และสร้ำงควำมยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย”



สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
“ประเทศไทยเติบโต เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยผลิตภำพ”

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
“เป็นโรงพยำบำลที่มีคนศรัทธำมำกที่สุดในประเทศไทย ในปี 2564”

วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุข
“เป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชำชนสุขภำพดี”



เขตสุขภาพที่ 3
“เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โดยบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วม 

เพื่อประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข”

วิสัยทัศน์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครสวรรค์
“จังหวัดนครสวรรค์มีระบบสุขภำพที่ดี ภำคีมีส่วนร่วม สังคมมีจิตส ำนึกด้ำนสุขภำพ 

สู่เป้ำหมำยประชำชนมีสุขภำพดี ผู้ให้บริกำรมีควำมสุข” 



เขตสุขภาพที่ 1
“เขตสุขภำพล้ำนนำ เป็นองค์กรหลักในกำรประสำน สนับสนุน และจัดกำร

ระบบสุขภำพสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพดี อย่ำงยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่
“เป็นองค์กรคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง มุ่งสู่กำรเป็นเมืองแพร่สุขภำพดี” 



วิสัยทัศน์ (Vision) :
ต้องมีค ำส ำคัญ (key word)
ที่มีควำมหมำย (meaning)
บ่งชี้คุณค่ำ (valuation) 
และภำพอนำคต (future)



WORK SHOP 1
Strategic formulation



วิสัยทัศน์ (Vision)



พันธกิจ (Mission)



เป้าหมาย (Target)



ค่านิยมร่วม (Cored value)
MOPH



ประเด็นยุทธศาสตร์



WORK SHOP 2
KPIs



SMART KPI



Balance Score Card : BSC
ประสิทธิผล 

(Effectiveness)

คุณภำพ 
(Quality)

ประสิทธิภำพ 
(Efficiency)

บุคลำกรและองค์กำร
(Human & Organization)



ตารางช่วยคิดการก าหนด KPIs

แผนงาน/กลยุทธ์
(Strategy)

กิจกรรมส าคัญ
(Activities)

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
(Performance Indicator)

เครื่องมือ/วิธีการจัดเก็บ
(Tool & Method)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

BSC 4 มิติ

Input KPI

Process KPI

Outcome KPI

Impact KPI

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................................



ระหว่ำงคิดไป ออกแบบและก ำหนดร่วมกัน



การจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 





























จังหวัดนครสวรรค์
ประเด็นสุขภำพส ำคัญ
ปีงบประมำณ 2564



10 ประเด็นส ำคัญ จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2564

1.ส่งเสริมสุขภำพแม่และเด็ก
2.ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

6.ป้องกันควบคุมวัณโรค
7.เตรียมควำมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์โควิค 19

3.กำรป้องกัน ควบคุมโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง
4.กำรป้องกันและรักษำโรคหลอดเลือดสมอง

5.กำรคัดกรองและรักษำโรคมะเร็ง

8.กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ
และคลินิกหมอครอบครัว

9.กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
10.กำรพัฒนำระบบก ำกับ ติดตำมและประเมินผล



WORK SHOP 3
Value Chain



ระดมสมอง
1.เลือกประเด็นที่มีสารสนเทศยืนยัน
2.ก าหนดผลลัพธ์สุดท้ายหรือผลลัพธ์ความส าเร็จ
3. ออกแบบองค์ประกอบเนื้อหาให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
4.ระบุกิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลัก (พื้นฐาน)
5.ระบุกิจกรรมย่อยรองรับกิจกรรมหลัก
6.Quick win and small success 4 ไตรมาส
7.ตรวจทานความสมบูรณ์ของ Value chain



ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ประเด็น................................................................
สถำนกำรณ์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HRM/HRD : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Technology : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Procurement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กิจกรรมหลักท่ี 1
……………………………….

กิจกรรมหลักที่ 3
……………………………….

กิจกรรมหลักท่ี 2
……………………………….

ผล
ลัพ

ธ์ส
ุดท

้ำย
/ค

วำ
มส

 ำเร
็จ

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4



ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้านสาธารณสุข

Information : สถำนกำรณ์ปัญหำ แนวโน้ม กำรวิเครำะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นที่มำและ
ควำมส ำคัญของปัญหำเพื่อน ำไปสู่กำรวำงแผนด ำเนินงำน

HR : กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อรองรับระบบบริกำรสุขภำพตำมประเด็นส ำคัญ

Medical Technology : เกี่ยวข้องตำมประเด็นส ำคัญ (จัดหำ บ ำรุงรักษำ ใช้งำนฯ)

Procurement  : สิ่งสนับสนุนต่ำงๆ เช่น นโยบำย โปรแกรม รูปแบบ

ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ

ผลลัพธ/์ควำมส ำเร็จปลำยทำง







WORK SHOP 4
Action Plan



ระดมสมอง
1.น า Value Chain ไปสูก่ารท า Action Plan
2.จัดกลุ่มกิจกรรมตาม Support/Primary Activities
3.เติมรายละเอียดเนื้อหาให้ครบถ้วน ถูกต้อง 



ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

1.Information

2.Potential

3.Service system

4.Target group

4.Target group



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแมแ่ละเด็กทีม่ีคุณภาพ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ การประเมิน ผู้รับผิดชอบ

1.กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำน MCH และ
สร้ำงหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมหญิงวัยเจริญ
พันธ์

1.มีและใช้สำรสนเทศเพื่อกำร
วำงแผนพัฒนำงำน MCH และเกิด
หลักสูตรฯ ตรงตำมควำมต้องกำร

1 ชุด
สำรสนเทศและ 
1 หลักสูตร

ต.ค.-ธ.ค.62 20,000 1.ระบบสำรสนเทศ
และหลักสูตรฯ ถูก
น ำไปใช้ประโยชน์

นำย......

2.พัฒนำศักยภำพ MCH Board เขต/จังหวัด 2.MCH Board สำมำรถด ำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

MCH Board 
เขต 1 คณะ
และ จังหวัด 5 
คณะ

ม.ค.-
เม.ย.63

150,000 2.ร้อยละของ MCH 
Board มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำงำน

นพ.......

3.กำรสุ่มประเมินระบบ MCH คุณภำพ 3.ระบบบริกำร MCH มีคุณภำพ ร้อยละ 20 รพ.
รำยจังหวัด

เม.ย.-
มิ.ย.63

30,000 3.ฝำกครรภ์คุณภำพ 
4.ห้องคลอดคุณภำพ

น.ส.......

4.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบเฝ้ำระวังควำม
เสี่ยงและถอดบทเรียนกรณีทำรก-มำรดำตำย

4.เกิดมำตรฐำนกำรเฝ้ำระวังและ
แก้ไขปัญหำทำรก-มำรดำตำย ส่งผล
ให้อัตรำทำรก-มำรดำตำยลดลง

ระดับเขต 1
ครั้ง ระดับ
จังหวัดๆ ละ 1
ครั้ง

มิ.ย.-
ส.ค.63

80,000 5.ชุดบทเรียนน ำไปสู่
แนวทำง/มำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ

พญ.........

แผนปฏิบัติการ จาก Value Chain


