ผังการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP)
ระดับพื้นที่ (จังหวัด-เขต) ปี 2559-61
เป้าประสงค์ (Goals) มีนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์
วิสัยทัศน์ (Visions) ยกระดับการสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายในปี 2561
พันธกิจ (Mission)

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์(Purpose)

ตัวชี้วัด(Measure/KPI)

เป้าหมาย (Target)

กิจกรรม (Activities)

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์(Purpose)

พันธกิจ 1 (Mission-1)
1. พัฒนาศักยภาพ กลไกสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด (PHA) และกลไกเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน หนุนเสริมเครือข่าย ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม

พันธกิจ 2 (Mission-2)
2. พัฒนาระบบและยกระดับ
กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับ
พื้นที่

1.สร้างกลไกระดับภูมิภาค หนุนเสริมภาคี
เครือข่าย

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย และสนับสนุน
การจัดการความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม
(1) เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกพหุภาคีระดับจังหวัด-เขต (1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้การพัฒนา
หนุนเสริมภาคีเครือข่ายพัฒนาและขับเคลื่อน
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ส่วนร่วม (PHPP) ระดับพื้นที่
(PHPP) เชิงพื้นที่ - ประเด็น
(2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม (PHPP)
(1) ร้อยละ 100 ของกลไกพหุภาคีระดับจังหวัด-เขต (1) ร้อยละ 80 ของชุดความรู้การพัฒนาและ
มีองค์ประกอบมาจากภาคส่วนอย่างน้อย 3 ภาค
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ส่วน
ร่วม (PHPP) สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้
(2) ร้อยละ 80 ของกลไกพหุภาคีระดับจังหวัด-เขตภาค สนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นได้
(1) มีกลไกพหุภาคีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย (1) มีชุดความรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชา
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ทุก
สุขภาพจังหวัด (PHPP-PHA) ทุกจังหวัด
จังหวัด
(2) มีกลไกเขตสุขภาพประชาชนฯ จานวน 13 เขต (2) มีระบบฐานข้อมูลทีส่ นับสนุนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม 1 ระบบ
(1) สร้างและพัฒนากลไกพหุภาคีการพัฒนาและ
(1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชา
ร่วมผ่านสมัชชาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น
สุขภาพจังหวัดด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (PHPP(2) สร้างกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
PHA-KM)
(2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และยกระดับเพื่อ
พัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ประเมินผล
และถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ และมีการประชุม
วิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับภาค 4
ภาค
2.พัฒนาศักยภาพ กลไก ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน 5.พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เกิดการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทุก เปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
ระดับ
(1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ กลไก ภาคี
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารทางสังคมและ
เครือข่ายการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
เชื่อมโยงเครือข่ายนักสื่อสาร
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับ (2) เพื่อพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่อย่าง
จังหวัดและระดับเขต
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด(Measure/KPI) (1) ร้อยละ 80 ของกลไกการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่าน
สมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPP-PHA) สามารถจัด
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPPPHA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1) ร้อยละ 80 ของเครือข่ายนักสือ่ สารทางสังคม
ระดับจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถ
สื่อสารงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้
(2) ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีการสือ่ สารทางสังคม
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ
(3) ร้อยละ 10 ของจังหวัด มีการสื่อสารสาธารณะที่
1

พันธกิจ 3 (Mission-3)
3. สร้างความเชื่อมโยงขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่
และภาค โดยใช้ประเด็นร่วม
7.พัฒนาข้อมูลเชิงประเด็น เชื่อมโยงในระดับพื้นที่
จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ภูมิภาค และโลก
(1) เพื่อ ศึ กษา วิเ คราะห์ สังเคราะห์ และยกระดั บ
ประเด็ น ร่ ว มสู่ ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับภาค-เขต

(1) ร้อยละ 80 ของข้อมูลประเด็นร่วมถูกพัฒนา สู่การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้เครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น”

(1) มีประเด็นร่วมระดับภาค/เขต อย่างน้อย 13
ประเด็น

(1) ศึกษาวิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นร่วม ทั้งระดับ
พื้นที่ จังหวัด เขต ภาค ภูมภิ าค ประเทศ และเชื่อมโยง
ระดับโลก
(2) จัดทาฐานข้อมูลสถานการณ์เชิงประเด็นร่วมกับ
ฐานข้อมูลการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพระดับพื้นที่

8. เสริมพลังกลไกเครือข่ายเชิงประเด็น เพื่อยกระดับ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม
(1) เพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ กลไก ภาคี
เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมเชิงประเด็น
(2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเชิงประเด็น
(1) ร้อยละ 70 ของกลไก PHPP เชิงประเด็นสามารถจัด
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (PHPP-IHA)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ร้อยละ 70 ของประเด็นร่วมระดับภาค-เขต มีการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

พันธกิจ (Mission)

เป้าหมาย(Target)

กิจกรรม (Activities)

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ 1 (Mission-1)
(2) ร้อยละ 80 ของกลไกการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(PHPP) ระดับเขต สนับสนับให้เกิดการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมเชิงประเด็นระดับเขตอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(1) กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชา
สุขภาพจังหวัด (PHPP-PHA) จังหวัด ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพ ครอบคลุมทุกจังหวัด
(2) กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับ
เขต ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้ง 13 เขต
(1) พัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ และผูเ้ กี่ยวข้อง
ด้านนโยบายสาธารณะอื่นๆ ต่อเนือ่ ง 5 โปรแกรม
(2) พัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์คน กลไก
เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Social
Mapping ในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(3) พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดและสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
(4) การพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Guideline PHPP)
3.พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม (PHPP)
(1) เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นทีแ่ ละเชิงประเด็น
(1) มีเครือข่ายการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่
(เขต ภาค และข้ามภาค)
(2) มีกิจกรรมความร่วมมือหรือข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย

พันธกิจ 2 (Mission-2)

พันธกิจ 3 (Mission-3)

ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม

มี ส่ ว นร่ ว มโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ “สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะ
ประเด็น”

(1) เกิดเครือข่ายนักสื่อสารทางสังคมนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดทุกจังหวัด
(2) ช่องทางการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง

(1) กลไกมีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ประเด็ น จ านวน 13
ประเด็น
(2) มีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น” จานวน 13 ประเด็น

1.รวบรวม จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อ
2.พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการทาสื่อ
3.สื่อสารทางสังคมนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทุก
จังหวัดผ่าน www.areahpp.net และช่องทางอื่นๆ
4.จัดเวทีพบปะแลกเปลีย่ น “หนุนเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

(1) พั ฒนากลไกการพั ฒนาและขับ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเชิงประเด็น
(2) พัฒนาศั กยภาพกลไกการพัฒนาและขั บเคลื่อ น
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง
ประเด็น
(3) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือ
“สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” (PHPP-IHA)

6.หนุนเสริมการประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อ
9. เชื่อมเครือข่ายเชิงประเด็นให้เกิดการทางานร่วมกัน
ยกระดับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์(Purpose)
(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการพัฒนาและขับเคลื่อน
(1) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนานโยบาย
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมแบบเครือข่ายเชิง
ประเด็น
ตัวชี้วัด(Measure/KPI)
(1) ร้อยละ 100 ของกลไกการติดตามประเมินผลแบบ (1) ร้ อยละ 80 ของเครือ ข่า ยเชิงประเด็น มี การ
เสริมพลังระดับภาค ดาเนินการจนได้แนวทางในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ทั้งในประเด็น และข้าม
พัฒนายกระดับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเด็น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP)
(2) ร้อยละ 50 ของกลไกการติดตามประเมินผลแบบ
เสริมพลังระดับจังหวัด ดาเนินการจนได้แนวทางใน
การพัฒนายกระดับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP)
(3) ร้อยละ 80 ของเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน มีการ
ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังระดับจังหวัด
ดาเนินการจนได้แนวทางในการพัฒนายกระดับ
กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP)
(4) ทุกภาคมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
เป้าหมาย(Target) (1) เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อน (1) มีกลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการ
(1) มีเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับ พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ร่วมเชิงประเด็น ในระดับเขต-ภาค-ชาติ 13 ประเด็น
พื้นที่ (เขต ภาค และข้ามภาค) มีการแลกเปลี่ยน
แบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภาค 4 ภาค
เรียนรูผ้ ่านรูปแบบต่างๆ
(2) มีกระบวนการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
ร่วมกันอย่างน้อย 13 ประเด็น
กิจกรรม(Activities) (1) สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และเชื่อมพลัง
(1) พัฒนากลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง
(1) สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเครือข่าย ( แบบเป็น
เครือข่ายพื้นที่และประเด็นผ่านรูปแบบต่างๆ
ระดับเขตและภาค
ทางการและไม่เป็นทางการ) เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(2) ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง และถอด
“บอกเล่าเก้าสิบ” สื่อสารทุกช่องทางให้ตรงเป้าหมาย
บทเรียนโดยเครือข่าย (ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า)
(3) พัฒนาบทเรียนที่ได้เป็นข้อเสนอและนาไปสู่การ
ยกระดับทางานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP)
หมายเหตุ: พัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 77 จังหวัด
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 21 กันยายน พ.ศ. 2558

2

