1

แบบ ปย. ๒

ชื่อ ส่วนงานย่อย ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)

การควบคุมที่มีอยู่ (2)

การประเมินผล การ
ควบคุม (3)

ความเสีย่ งที่ยังมี
อยู่ (4)

การปรับปรุง
การควบคุม (5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ (6)

กรอบการดาเนินงาน

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

9 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

สรุปการ
ประชุมฯ วันที่
9 มี.ค.59

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

9 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

สรุปการ
ประชุมฯ วันที่
9 มี.ค.59

หมายเหตุ (7)

2) โครงการการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ขั้นตอนดาเนินการ
๑. กาหนดกรอบการดาเนินงานและขอบเขตการศึกษา

ตามแผนงานโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดแนวทางการประเมินผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่พัฒนาตามเมืองชายแดน
2. คัดเลือกพื้นที่ศึกษา

ศูนย์อนามัยเข้ามีส่วน
ร่วมคัดเลือกพื้นที่
วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดพื้นทีใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พฒ
ั นาตาม ศึกษา
เมืองชายแดนที่อาจได้รับผลกระทบแก้ไขปัญหากระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)

การประเมินผล การ
ควบคุม (3)

ความเสีย่ งที่ยังมี
อยู่ (4)

การปรับปรุง
การควบคุม (5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ (6)

จ้างทบทวนข้อมูลและ
พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินผลกระทบ
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทากรอบแนวทางการจัดการด้านอนามัย ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของพื้นที่ และพัฒนาเครื่องมือการ สิ่งแวดล้อม
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

29 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

TOR การจ้างฯ

4. ประชุมหารือ

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

30 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

แผนการลง
พื้นที่ฯ และ
แผนการ
ประชุมฯ

การควบคุมที่มีอยู่ (2)

3. ทบทวนข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :
4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ และให้ข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ผู้เชีย่ วชาญ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ศูนย์อนามัย เจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากหน่วยงาน
ภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
4.2 ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และขอบเขต
การศึกษา
4.3 นาเสนอและชี้แจงเครื่องมือและแนวทางการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

กาหนดแผนประชุม
ตามแผนงานโครงการ

หมายเหตุ (7)

3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
5. เก็บข้อมูลตามเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน
พื้นที่ศึกษา
วัตถุประสงค์ :

การประเมินผล การ
ควบคุม (3)

ความเสีย่ งที่ยังมี
อยู่ (4)

การปรับปรุง
การควบคุม (5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ (6)

แนวทางการเก็บ
ข้อมูล/จ้างเก็บ
ตัวอย่าง

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

30 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

แนวทางการใช้
เครื่องมือการ
เก็บข้อมูลฯ
และเครื่องมือ
ตาม
แบบสอบถามฯ

กรอบการวิเคราะห์
ข้อมูล

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

29 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ฯ

การควบคุมที่มีอยู่ (2)

5.1 ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ เช่น
น้าบริโภค อาหาร อากาศ เป็นต้น

หมายเหตุ (7)

5.2 ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5.3 ข้อมูลนโยบาย โครงสร้าง อัตรากาลัง แผนงาน/มาตรการในปัจจุบันและ
การเตรียมการในอนาคต งบประมาณ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
5.4 ข้อมูลการรับรู้และความคาดหวังต่อการเตรียมการของภาครัฐจาก
ประชาชน ได้แก่ ผู้นาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ วิธีประชุมกลุ่มย่อย
6. วิเคราะห์ข้อมูลฯ
วัตถุประสงค์ :คาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยก (ร่าง)
ข้อเสนอแนะต่อการเตรียมการ

4
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
7.ประชุมฯ
วัตถุประสงค์ : .ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร “ทิศทางและแนวทางดาเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ” เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทางเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม นาเสนอผลการศึกษาให้ทราบเบื้องต้น และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ่วมกันผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ศูนย์อนามัย เจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข
8.สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ : สรุปผลการศึกษาเบื้องต้นและจัดทาข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทางเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
รายงานประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาตามเมืองชายแดน
9.ติดตามการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดาเนินงาน

การประเมินผล การ
ควบคุม (3)

ความเสีย่ งที่ยังมี
อยู่ (4)

การปรับปรุง
การควบคุม (5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ (6)

หมายเหตุ (7)

กาหนดแผนประชุม
ตามแผนงานโครงการ

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

30 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

แผนการลงพื้นที่
ฯ และแผนการ
ประชุมฯ

ผลการดาเนินงานใน
ระยะที่ 1

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย.59/
คุณกรวิภา

สรุปผลการ
ดาเนินงานฯ

แผนลงพื้นที่ฯ

เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

30 มี.ค.59/
คุณกรวิภา

แผนการลง
พื้นที่ฯ และ
แผนการ
ประชุมฯ

การควบคุมที่มีอยู่ (2)

