
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมภิาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค ำ สังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา 
ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาค  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงำน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
วัน/เดือน/ปี :     ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
หวัข้อ : แผนการพัฒนาองค์กรแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

  Link ภำยนอก :  ...................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ  :       ...................................................................................................................................................................... 
 

 
                    ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                                                ผู้อน  ม ัติรับรอง 

                 
 

                                   
                (นายประหยัด  สองสีใส)                                           (นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่) 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณส ขช านาญการ                      ต าแหน่ง สาธารณส ขอ าเภอเชียงค า 

          วันที ่    ๒๖  ต ลาคม ๒๕๖๔                                       วันที่      ๒๖  ต ลาคม ๒๕๖๔ 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำขอ้มูลขึ้นเผยแพร่ 
      
 
 

    (นายประหยัด  สองสีใส) 
                                    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณส ขช านาญการ 

                                                      วันที่ ๒๖  ต ลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 



แผนพัฒนาองค์กร ฟอร์ม 3 หมวด 6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ปี 2565 
 

 

แผนการพัฒนาองค์กร 

แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ชื่อส่วนราชการ    :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา       
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 ข้อค าถามที ่ 3 . การน ากระบวนการไปปฏิบัติ 
จุดอ่อน /โอกาสในการปรับปรุง(OFI)  
 - ยังไม่ได้ทบทวน/ปรับปรุง ขั้นตอนกระบวนงาน Work flow  และประเมินความทันสมัยของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ( Standard  Operating 
Procedure)ทุกงานที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการให้เป็นปัจจุบัน  และเผยแพร่ให้ใช้ปฏิบัติ 
- ยังไม่ได้ประเมินผลเครื่องมือการน ากระบวนการไปปฏิบัติ (คู่มือการปฏิบัติงาน /Work flow  ) 
          ระยะเวลาด าเนินการ   =  9  เดือน    เร่ิมต้น :  กุมภาพันธ์   2565    สิ้นสุด :  กันยายน  2565 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ผลลัพธ ์

(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ทบทวนมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัตงิานและ
กระบวนงาน ให้เป็นปัจจุบนั 

            จ านวนกระบวนงานท่ี
ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุง (ค่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 5 
กระบวนงาน) 

สสอ.เชียงค า/รพ.
สต.,สสช.ทุกแห่ง 

1.1 ทบทวนมาตรฐานการท างาน/คู่มือ/ขั้นตอน
กระบวนงาน(work flow) ขั้นตอนบริการตา่งๆ  
  -ทบทวน SOP (การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ,งานพัสดุ, 
การรับเรื่องร้องเรียน) 
  - ทบทวนข้ันตอนกระบวนงาน(work flow)ทุก
กลุ่มงาน** 

            

1.2 ปรับปรุงกระบวนงานและจัดท าให้เป็นปัจจุบัน
พร้อมใช้งาน 

            

1.3 สื่อสารให้บุคลากรที่เกีย่วข้องทราบและน าไป
ปฏิบัต ิ

            ร้อยละของ
กระบวนการที่

สสอ.เชียงค า/รพ.
สต.,สสช.ทุกแห่ง 

Form 3 / หมวด 6 



แผนพัฒนาองค์กร ฟอร์ม 3 หมวด 6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ปี 2565 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ผลลัพธ ์

(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.4 เผยแพร่ให้ผูร้ับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบ             ด าเนินการส าเร็จตาม
มาตรฐานที่ก าหนด(ค่า
เป้าหมายร้อยละ90) 

1.5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ             

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 ข้อค าถามที่  8  ความปลอดภัย 
จุดอ่อน /โอกาสในการปรับปรุง  (OFI)  

 ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โอกาสการเกิดอันตรายในที่ท างานอย่างทั่วถึงและรอบด้าน รวมทั้งการสื่อสารมาตรฐานความปลอดภัย
ในที่ท างานให้บุคลากรทุกคนตระหนักและปฏิบัติ 

          ระยะเวลาด าเนินการ   =  4  เดือน      เร่ิมต้น :  กุมภาพันธ์   2565     สิ้นสุด :  พฤษภาคม  2565 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ผลลัพธ ์
(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ผู้รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.การจัดการด้านความปลอดภัย             ระดับความส าเร็จของ
การจัดการด้านความ
ปลอดภัยในท่ีท างาน 
(ระดับ 4 ตาม mile 
stone) 

สสอ.เชียงค า/
รพ.สต.,สสช.ทุก

แห่ง 
 2.1 ทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยในท่ี
ท างาน 

            

2.2 ด าเนินการประเมินความปลอดภัย/ ความ
เสี่ยง (Risk Assessment)ของสภาพแวดล้อม
ในที่ท างาน 

            

2.3 สรุปผลและเผยแพร่ข้อมูลจากการ
ประเมินให้บคุลากรทราบ 

            

2.4  สื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในท่ีท างานให้บุคลากรและ

            



แผนพัฒนาองค์กร ฟอร์ม 3 หมวด 6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ปี 2565 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ผลลัพธ ์
(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ผู้รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผู้รับบริการทราบและปฏิบัต ิ
2.5  ปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงท่ีมจีากผลการ
ประเมิน 

            

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 ข้อค าถามท่ี 9  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
จุดอ่อน /โอกาสในการปรับปรุง(OFI)  

- การสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทั้งหมดเข้าใจบทบาทหนา้ที่เมื่อเผชิญกับภาวะฉุกเฉินและการใช้แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
               ระยะเวลาด าเนินการ   =  5  เดือน       เร่ิมต้น :  กุมภาพันธ์   2565     สิ้นสุด :  มิถุนายน  2565 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ผลลัพธ ์
(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ผู้รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.การจัดการเตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

            ระดับความส าเร็จการ
จัดท าแผนรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน(ค่า
เป้าหมายตาม Mile 
stone) 

สสอ.เชียงค า/
รพ.สต.,สสช.ทุก

แห่ง 3.1 วิเคราะห์ความเสีย่ง/ภาวะฉุกเฉิน 
ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
ระบบปฏิบตัิการ กระบวนการและทรัพย์สิน
ขององค์กร 

            

3.2 ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน / แผน
ประคองกิจการ (Business Continuity 
Plan: BCP)   

            

3.3 ฝึกซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉนิของ             ร้อยละของบุคลากรใน



แผนพัฒนาองค์กร ฟอร์ม 3 หมวด 6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ปี 2565 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ผลลัพธ ์
(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ผู้รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หน่วยงาน หน่วยงานท่ีร่วม
ฝึกซ้อมแผนจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน (ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80 ) 

3.4  ประเมินผลการซ้อมแผนฯ  ทบทวน
และน าไปปรับปรุงต่อเนื่อง 

            

 

 ข้อค าถามท่ี 10  การจัดการนวัตกรรม 
จุดอ่อน /โอกาสในการปรับปรุง  (OFI)  

- ยังไม่มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
- หน่วยงานยังไม่ได้วางแนวทางการประเมินประโยชน์จากนวัตกรรม 
- หน่วยงานไม่ได้จัดท าแผนการส่งเสริมการสร้างความต่อเนื่องของนวัตกรรม 

             ระยะเวลาด าเนินการ   =  7  เดือน     เร่ิมต้น :  กุมภาพันธ์   2565     สิ้นสุด :  สิงหาคม  2565 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ผลลัพธ ์
(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ผู้รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ปรับปรุงกระบวนการสนับสนนุการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ/
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ระบบปฏิบัติการ 

            ร้อยละความพึงพอใจ
การใช้ประโยชน์
นวัตกรรมของ
หน่วยงาน(ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80) 

สสอ.เชียงค า/รพ.
สต.,สสช.ทุกแห่ง 

คณะท างาน PMQA  
หมวด 6 /กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากร

บุคคล 
4.1  ก าหนดและออกแบบการส ารวจ/
ประเมินผลความพึงพอใจการใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมของหน่วยงาน 

            

4.2 ด าเนินการประเมินผลความพงึพอใจต่อ
นวัตกรรมของหน่วยงาน 

            



แผนพัฒนาองค์กร ฟอร์ม 3 หมวด 6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ปี 2565 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ผลลัพธ ์
(ตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ผู้รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.3 สรุปและแลกเปลี่ยนการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความต่อเนือ่งในการ
พัฒนา 

            

   เห็นชอบด าเนินการ 

 

ลงนาม……………………………………………………… 

          (นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่) 
                    สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 

                               วันที ่1 /ตุลาคม /2564 


	17.2แบบฟอร์มขออนุญาเผยแพแผนการพัฒนาองค์กร
	แผนพัฒนาองค์กรหมวด6

