เอกสารเพื่อทราบ 1
1. สรุ ป ผลการกำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น งานตามคำรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก (วันที่ 10 เมษายน 2564) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
1. ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุข
ภาพผานเกณฑระดับดีมาก
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2.ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ ่ น มี ก ารจั ด การอนามั ย สิ ่ ง แวดล อมที ่ มี
ประสิทธิภาพ 1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้น
ไป 2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู่
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3. ตัวชี้วัดที่ 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
จัดทำแผนกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมดำเนินกำรจำก

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

หน่วยนับ

เป้ำหมำย

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

มำตรกำร

ประเด็นควำมรู้ที่ให้

แผนปฏิบัติกำร doc (ถ้ำไม่

ดำเนินกำร

ผู้รับบริกำร

มีขำ้ ม)
1. จัดทำและรวบรวม

กำรเตรียมควำม

กำรปรับตัวต่อกำร

รำยกำรข้อมูลที่เกีย
่ วข้อง

ร้อยละ

100

ต.ค. 63

ธ.ค. 63

พร้อมและกำร

เปลีย
่ นแปลงสภำพ

- กลุม
่ ผูม
้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

ปรับตัวของ

ภูมิอำกำศด้ำน

- รำยชือ
่ รพ.ที่ผำ่ นเกณฑ์

โรงพยำบำลสังกัด

สำธำรณสุข

พื้นฐำน GCH

สำธำรณสุขเพื่อ

ปีงบประมำณ 2563

รองรับกำร

- ข้อมูลสำธำรณภัย

เปลีย
่ นแปลงสภำพ

- ข้อมูลผูร้ ับบริกำร

ภูมิอำกำศ

√

(รำยชือ
่ รพ.สังกัด
กระทรวงสำธำรณสุขที่อยู่
ในพื้นที่สำธำรณภัย)
- ข้อมูลทิศทำงนโยบำย
ระดับโลก และภูมิภำค
2. วิเครำะห์โรงพยำบำลที่

เรื่อง

1

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

√

เครื่องมือ

1

ม.ค. 64

ก.พ. 64

√

เรื่อง

1

ก.พ. 64

มี.ค. 64

√

มีควำมเสีย
่ งจำกภัยพิบัติอน
ั
เนือ
่ งจำกกำรเปลีย
่ นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
3. แปลเครื่องมือประเมิน
ควำมพร้อมด้ำน
สำธำรณสุขของโรงพยำบำล
4. สนับสนุน/เผยแพร่องค์
ควำมรู้ในกำรประเมิน
ควำมพร้อมด้ำน
สำธำรณสุขของโรงพยำบำล

เกณฑ์

หลักฐำน
1. มีจำนวนผลผลิตครบตำมจำนวนมำตรกำรที่กำหนด

Output ผลผลิต
มีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและมำตรกำรที่กำหนด

2. มีจำนวนผลผลิตครบตำมที่กำหนดในแผนกำรขับเคลือ่ น

ดำเนินกำร
√
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4. ตัวชี้วัดที่ 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ
จัดทำแผนกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมดำเนินกำรจำก
แผนปฏิบัตกิ ำร doc (ถ้ ำไม่ มี
ข้ ำม)

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

1.กำรสำรวจควำมพึง

หน่วยนับ

จำนวนครั้งของ

เป้าหมาย

2 ครั้ง

พอใจของลูกค้ำ/ผูร้ ับบริกำร กำรสำรวจควำม

วันที่เริ่ มต้น

วันที่สิ้นสุด

เดือนกุมภำพันธ์ เดือน
กุมภำพันธ์

พึงพอใจ

มาตรการ

หน่วยงำนควรกำหนดให้มี

ประเด็นความรู้ที่ให้
ผูร้ ับบริ การ
ผลกำรสำรวจควำมพึง

ดาเนินการ

√

กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูล พอใจและควำมต้องกำร
สำรสนเทศเกีย่ วกับควำม

ของลูกค้ำ/ผูร้ ับบริกำร

ต้องกำรของลูกค้ำ/ผูร้ ับบริกำร
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนให้ได้ตำมยุทธศสำตร์
และเป้ำหมำย
2.กำรปรับปรุง

จำนวนครั้งของ

กระบวนกำรดำเนินงำน

กำรประชุม

2 ครั้ง

เดือนกุมภำพันธ์ เดือนมีนำคม

มีระบบและกลไกในระดับ

ระบบและกลไกกำร

หน่วยงำนที่มีองค์ประกอบ

ดำเนินงำนควำมร่วมมือ

ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำง ปรึกษำหำรือ

ของบุคลำกรที่มำจำกทุกกลุม่ ระหว่ำงประเทศของกอง

ประเทศของกองประเมินฯ

งำนที่มีภำรกิจที่เกีย่ วข้องเพื่อ ประเมินผลกระทบต่อ

√

ขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำนและ สุขภำพ
กำกับติดตำม
ทบทวนและวิเครำะห์ปัญหำ
และควำมท้ำทำย เพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนำกำร
ดำเนินงำนให้ตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
3.กำรกำกับติดตำมและ

จำนวนครั้งของ

ประเมินผล

กำรกำกับติดตำม

2 ครั้ง

เดือนกุมภำพันธ์ เดือนมีนำคม

มีระบบและกลไกในระดับ

ทบทวนและวิเครำะห์

หน่วยงำนที่มีองค์ประกอบ

ปัญหำและควำมท้ำทำย

ของบุคลำกรที่มำจำกทุกกลุม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและ
งำนที่มีภำรกิจที่เกีย่ วข้องเพื่อ พัฒนำกำรดำเนินงำนให้
ขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำนและ ตอบสนองต่อ
กำกับติดตำม

สถำนกำรณ์ที่

ทบทวนและวิเครำะห์ปัญหำ

เปลีย่ นแปลงไป

และควำมท้ำทำย เพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนำกำร
ดำเนินงำนให้ตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป

√
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เกณฑ์

หลักฐำน

ดำเนินกำร

- มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำย/ข้อริเริ่ม ข้อพิจำรณำ นโยบำย มำตรฐำน ที่

√

Output ผลผลิต
มีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและมำตรกำรที่กำหนด

สำมำรถนำไปใช้ หรือสนับสนุนกำรดำเนินงำนต่ำงประเทศได้ อย่ำงน้อย 1
เรื่อง
- มีกำรนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ข้อริเริ่ม ข้อพิจำรณำ มำตรฐำน
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิง่ แวดล้อม ที่ได้รับกำรยอมรับ ใน
กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ได้ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง

เกณฑ์
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชีว้ ัด

หลักฐำน
- ระดับควำมสำเร็จของบทบำทไทยในกำรกำหนดบรรทัดฐำนและ
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ในระหว่ำงปี 61-65 มำกขึ้น/ดีขึ้น จำกเดิมร้อย
ละ 5-10

ดำเนินกำร
เจ้ำภำพ
ดำเนินกำร
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5. ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนใน
การสวมหน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัดทำแผนกำรขับเคลื่อน
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ต.ค.

1.จัดประชุมคณะทำงำนเฝ้ำระวังและ

4 ครั้ง

พ.ย.

ธ.ค.

มำตรกำร

ประเด็นควำมรู้ที่ให้ผู้รับบริกำร

ดำเนินกำร

ผลกำรประชุมคณะทำงำนฯ 4 ครั้ง เข้ำถึง

√

ม.ค.

รำยงำน

คำดกำรณ์ผลกระทบต่อสุขภำพ กองประเมินผล

มำตรกำรข้อ 1 จัดตั้งคณะทำงำนเฝ้ำ

ระวังและคำดกำรณ์ผลกระทบต่อสุขภำพ ได้ที่ https://moph.cc/C1FJWaplw

กระทบต่อสุขภำพ (adhoc team)

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ
(adhoc team)

2.1 ออกแบบรูปแบบกำรสำรวจฯ

มำตรกำรข้อ 2 พัฒนำระบบและกลไก

ไฟล์แนวทำงกำรสำรวจฯ เข้ำถึงได้ที่เว็ป

2.2 จัดทำแนวทำงกำรสำรวจฯ

1 เรื่อง

แผนสำรวจ

กำรเฝ้ำระวังสถำนะสุขภำพ พฤติกรรม

ไซต์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ

2.3 วำงแผนกำรสำรวจฯ

สุขภำพและสภำพแวดล้อมทั้ง

http://hia.anamai.moph.go.th/ewt_dl

ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับ

_link.php?nid=3255&filename=index

√

จังหวัด
3.จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ฯ Google form

มำตรกำรข้อ 2 พัฒนำระบบและกลไก

แบบสำรวจออนไลน์เข้ำถึงได้ที่

และฐำนข้อมูลกำรติดตำมกำรตอบกลับของ

1 เรื่อง

แบบสำรวจ

กำรเฝ้ำระวังสถำนะสุขภำพ พฤติกรรม

https://bit.ly/32qulz0

ประชำชนฯ (Google sheet)

สุขภำพและสภำพแวดล้อมทั้ง

√

ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับ
จังหวัด
4.1 จัดทำฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อรวบรวมกำร

1 ระบบ

ฐำนข้อมูล

มำตรกำรข้อ 2 พัฒนำระบบและกลไก

ฐำนข้อมูลกำรตอบกลับของประชำชน

ตอบกลับของประชำชน (สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

กำรเฝ้ำระวังสถำนะสุขภำพ พฤติกรรม

เข้ำถึงได้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ และ

4.2 จัดทำช่องทำงกำรแสดงผลกำรสำรวจฯ

สุขภำพและสภำพแวดล้อมทั้ง

แหล่งช้อมูลผลกำรสำรวจเข้ำถึงได้ที่

แบบ real time โดยแสดงผลกำรตอบกลับฯบน

ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับ

https://sites.google.com/view/hia-

แหล่งข้อมูล Data tank ศูนย์คำดกำรณ์

จังหวัด

surveillance/anamai-poll-covid

มำตรกำรข้อ 2 พัฒนำระบบและกลไก

ไฟล์หนังสือขอควำมร่วมมือ ให้ประชำชน

√

ผลกระทบต่อสุขภำพ
5. ประสำนควำมร่วมมือฯ กับหน่วยงำนที่

7 ครั้ง

ผลกำรสือสำร

เกีย่ วข้อง ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ -

(แบ่งตำม

กำรเฝ้ำระวังสถำนะสุขภำพ พฤติกรรม

ตอบแบบสำรวจ เข้ำถึงได้ที่

- หนังสือขอควำมร่วมมือ

ระยะของ

สุขภำพและสภำพแวดล้อมทั้ง

https://moph.cc/lPKHDfBNo

- ไลน์กลุม่ เจ้ำหน้ำที่

กำรสำรวจ

ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับ

ปัจจุบัน

√

จังหวัด

เป็นระยะที่
7)
6.ดำเนินกำรสำรวจพฤติกรรมสุขภำพประชำชน
ฯ ตำมแผนกำรสำรวจ

7 ครั้ง

ผลสำรวจ

มำตรกำรข้อที่ 3 เฝ้ำระวังพฤติกรรม

ผลกำรสำรวจเปรียบเทียบร้อยละกำร

(แบ่งตำม

สุขภำพของประชำชนในกำรป้องกันโรค

สวมหน้ำกำกในแต่ละครั้งได้ที่

ระยะของ

โควิด-19

https://moph.cc/1EUoamYbf

มำตรกำรข้อที่ 3 เฝ้ำระวังพฤติกรรม

รำยงำนสถำนกำรณ์และผลกำรสำรวจ

ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Google sheet) และ

สุขภำพของประชำชนในกำรป้องกันโรค

รำยวัน เข้ำถึงได้ที่

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ในแต่ละวัน

โควิด-19

https://moph.cc/4Uqon-4Ym

มำตรกำรข้อที่ 4 สือ่ สำรหน่วยงำนที่

รำยงำนสถำนกำรณ์และผลกำรสำรวจ

√

กำรสำรวจ
ปัจจุบัน
เป็นระยะที่
7)
7.รวบรวมผลกำรตอบกลับของประชำชน จำก

8.1 จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ ผลกำรสำรวจฯ

ทุกวัน

ทุกวัน

รำยงำนผลกำรตอบกลับ

รำยงำนถำนกำรณ์

และข้อเสนอเพื่อกำรจัดกำร เพื่อนำเสนอเวที

เกีย่ วข้องเพื่อดำเนินกำรและให้คำแนะนำ รำยวัน เข้ำถึงได้ที่

ประชุม เช่น กำรประชุม OC กรมอนำมัย

ประชำชนในกำรดูแล ป้องกันตนเอง และ https://moph.cc/4Uqon-4Ym และ

เพื่อให้ผบ
ู้ ริหำรตัดสินใจและพิจำรณำ

เน้นย้ำให้ประชำชนปฏิบัติตำมมำตรกำร

อินโฟกรำฟฟิกผลกำรสำรวจฯ ในแต่ละ

มอบหมำยหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องต่อไป

ป้องกันโรคของกระทรวงสำธำรณสุข

ระยะ เข้ำถึงได้ที่

8.2 จัดทำสรุปผลกำรสำรวจ แต่ละระยะ ใน
รูปแบบอินโฟกรำฟฟิก เพื่อเผยแพร่ให้ผบ
ู้ ริหำร
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง รวมถึง
ประชำชน

https://moph.cc/Rk4zi2PBe

√

√
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เกณฑ์

หลักฐำน
- สรุปผลกำรสำรวจพฤติกรรมฯ กำรสวมหน้ำกำกของประชำชน

Output ผลผลิต

ดำเนินกำร
√

มีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและมำตรกำรที่กำหนด

เกณฑ์
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชีว้ ัด

หลักฐำน
หน่วยงำนระดับพื้นที่ได้นำผลกำรสำรวจไปใช้ประโยชน์ และให้คำแนะนำ
ประชำชน

ดำเนินกำร
√
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6. .ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป/ สวน
ราชการผานเกณฑการประเมินการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
6.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
จัดทำแผนกำรขับเคลื่อน
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

หน่วยนับ

เป้ำหมำย

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

มำตรกำร

1) ประชุมผูต้ รวจสอบ

1 ครั้ง

จัดทำแผน

23 ธค.63

23 ธค.63 ดำเนินกำร

ภำยในฯ
2)
แจ้งกำหนดกำร

1 ครั้ง

ผูและ
ร้ ับกำร

8 มค.64

8 มค.64

ตรวจสอบและเอกสำรที
3)
ดำเนินกำรตรวจสอบฯ่ใช้

1 ครั้ง

ตรวจเตรียม
ตรวจสอบ

13 มค.64

4) จัดทำรำยงำนผลกำร

1 ครั้ง

ควำม
รำยงำนให้

13 มค.64

ตรวจสอบฯให้
5) ส่งเอกสำรให้ผกตู้ ลุรวจสอบ
ม่

1 ครั้ง

ผูปฏิบ้ ังบคััตบิตบัำมญช

13 มค.64

ตรวจสอบภำยในผ่
6) รำยงำนผลกำร ำน

1 ครั้ง

ระเบี
เจ้ำหน้ยบำที่

20 มค.64

ตรวจสอบฯในที
่ประชุมมภำยใน
กอง
กำรวำงระบบควบคุ

สร้ำงควำมรอบรู้เรื่องกำร

√

ตรวจสอบและ

ตรวจสอบภำยในและ

√

13 มค.64 ควบคุมภำยใน
เพื่อสร้ำงควำม
13 มค.64
โปร่งใสและ
13 มค.64
ตรวจสอบได้
20 มค.64

กำรควบคุมภำยในที่

√

ถูกต้องในเรื่องกฎ
ระเบียบ ต่ำงๆ ด้ำน
กำรเงิน และพัสดุ

√
√
√

ทุกคน
1ชุด

ผล

โครงกำร กิจกรรมสำคัญ

วิเครำะห์

(ควบคุมภำยใน)
2.จัดทำร่ำงรำยงำนกำร

ข้อมูล
ร่ำงรำยงำน

ประเมินฯ (ควบคุมภำยใน)

ดำเนินกำร

ผู้รับบริกำร

กำรตรวจสอบภำยใน

1.วิเครำะห์ขอ้ มูลแผนงำน

ประเด็นควำมรู้ที่ให้

1ชุด

√

√
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หลักฐำน

ดำเนินกำร

Output ผลผลิต
ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตำมมำตรกำรและแผนกำรขับเคลือ่ นที่กำหนด
คะแนนที่ได้

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ร้อยละผลผลิต

1) มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนครบตำม

ได้ครบตำม
มำตรกำรและ

80

85

90

95

100

แผนกำรขับ

จำนวนมำตรกำรที่กำหนด

√

เคลือ่ นทีก่ ำหนด

2) มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนครบตำมที่
กำหนดในแผนกำรขับเคลือ่ น

เกณฑ์

หลักฐำน

√

ดำเนินกำร
√

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชีว้ ัด
5.1 ร้อยละกำรปรับปรุงพัฒนำ กระบวนกำรปฏิบัติงำน

5.1 มีกำรปรับปรุงกำรพัฒนำกระบวนกำร

ให้เป็นมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน SOP (Standard Operating ปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน SOP
Procedure)
คะแนนที่ได้

(Standard Operating Procedure) ที่สอดคล้อง
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

ร้อยละกำร

กับกระบวนงำนตำมข้อสังเกตที่พบจำกกำรตรวจสอบ
และกระบวนงำนที่มีกำรควบคุมภำยใน ผ่ำนควำม

ปรับปรุงพัฒนำ
กระบวนกำร

เห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนและเผยแพร่บน

ปฏิบตั งิ ำน

เว็บไซต์หน่วยงำน ดังนี้ (0.25 คะแนน)

ให้เป็น
มำตรฐำน/คูม่ อื

60

70

80

90

100

- ข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบภำยในประจำหน่วยงำน

กำรปฏิบตั งิ ำน

ผูต้ รวจสอบภำยใน กรมอนำมัย หรือหน่วยงำน

SOP

ตรวจสอบภำยนอก

(Standard
Operating

- กระบวนงำนที่ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมแบบ

Procedure)

รำยงำนกำรประเมินผลควบคุมภำยใน สิน้ สุดวันที่ 30
ก.ย.63

5.2 เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนปัจจุบันกับไตรมำส ที่ผำ่ นมำ
คะแนนที่ได้

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

ของผูต้ รวจสอบ

>5

4-พ.ค.

3-เม.ย.

1-ก.พ.

ภำยในประจำ
หน่วยงำน

รำยงำนของผูต้ รวจสอบภำยในประจำหน่วยงำน
ไตรมำส 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมำสที่ 4 ปี 2563

จำนวนข้อตรวจ
พบจำกรำยงำน

5.2 ให้เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนจำกแบบ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

(หำกมีขอ้ ตรวจพบที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไข
0 ข้อ

เรียบร้อยแล้ว ให้นบั เป็น 0 ข้อ)
คะแนน)

(0.25

√
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6.2 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติ
การระดับหน่วยงาน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
Assessment
1. คัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงาน ตามปัจจัยและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด เพื่อนำมาจัดการ
บริหาร
ความเสีย่ ง
2. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
หลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1)
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล
10 ประเด็น โดยนำแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ 1 มาวิเคราะห์ความเสีย่ ง พร้อมระบุ
ความเสีย่ งและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2)
2
Advocacy/ Intervention
1. มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอร์มที่ 2 มาแยก
ตามประเภท
ความเสีย่ งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสีย่ งด้าน
การเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ
2. มีการประเมินความเสีย่ ง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำ
ผลที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง
3. มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่
การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตาม
แบบฟอร์มที่ 3)
3
Management and Governance
มีการจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสีย่ งที่มีระดับความเสีย่ งจากมากไปหาน้อย (จากผลคูณในแบบฟอร์มที่ 3)
กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสีย่ ง กำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลา
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4)
4
Output ผลผลิต
มีการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด ตามรอบระยะเวลา และกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์ม
ที่ 5)

ดำเนินงาน
√

√

√

√
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ระดับ
5
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน
คะแนนที่ได้
ร้อยละของการดำเนินงาน
ตามแผน

0.2
ดำเนินการได้
<50 % ของ
กิจกรรมตามรอบ
ระยะเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน

ดำเนินงาน
√

0.3
ดำเนินการได้
50-79 % ของ
กิจกรรมตามรอบ
ระยะเวลา

0.4
ดำเนินการได้
80-89 % ของ
กิจกรรมตามรอบ
ระยะเวลา

0.5
ดำเนินการได้
90-100 % ของ
กิจกรรมตามรอบ
ระยะเวลา
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7. .ตัวชี้วัดที่ 2.2 ที่ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

14
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หลักฐำน

ดำเนินกำร
√

Output ผลผลิต
-หลักฐำนแสดงผลผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5ส.

- หน่วยงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5ส

ของหน่วยงำน (0.5)

0.3 คะแนน

ค่ำคะแนนวัดผลผลิต เกณฑ์ประเมิน 5ส
คะแนน

38.50 ข้อ

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

35

36-37

38-39

40-41

42

จำนวน
(ข้อ)

หมำยเหตุ : กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ 5ส. จำนวน 42 ข้อ
- หน่วยงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมนโยบำย Healthy Workplace Happy for

- หลักฐำนแสดงผลผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำม

Life ระดับพื้นฐำน

นโยบำย Healthy Workplace Happy for

√

life ระดับพื้นฐำนของหน่วยงำน (1.3)
ค่ำคะแนนวัดผลผลิต กำรพัฒนำสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่

น่ำทำงำนฯ พิจำรณำตำม

จำนวนข้อที่สำมำรถดำเนินกำรได้
คะแนน
จำนวน
(ข้อ)

1.225 คะแนน

1

1.05

1.1

1.15

1.2

35

36-37

38-39

40-41

42

40.30 ข้อ

หมำยเหตุ : กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ HWP ระดับพื้นฐำน จำนวน 42 ข้อ
- ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนเข้ำร่วมกิจกรรมก้ำวท้ำใจ Season 3
คะแนน
ร้อยละ
กำรเข้ ำร่วม

- หลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมก้ำวท้ำใจ

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

80-85

86-90

91-95

96-99

100

√

Season 3 ของบุคลำกรในหน่วยงำน (0.5)

0.5 คะแนน
(100 %)

**ใส่หลักฐำนแสดงผลผลิตในรำยงำนกำรประชุ ม/ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรำยเดือน**

เกณฑ์

หลักฐำน

ดำเนินกำร
√

Outcome ผลลัพธ์ของกระบวนกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลำกรที่มี BMI ปกติ
ร้อยละ
0.2-0.39 0.4-0.59 0.6-0.79 0.8-0.99
คะแนน

0.1

0.2

0.3

0.4

- เอกสำรหลักฐำนแสดงผลลัพธ์ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
1 ขึน้ ไป

ของบุคลำกรที่มี BMI ปกติของหน่วยงำนตรง
เป้ำหมำย (0.5)

0.5

0.5 คะแนน
(ร้อยละ 1.06)

- ผลกำรประเมินควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอด
เลือด ของบุคลำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม

- หลักฐำนแสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของ

√

https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_ บุคลำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไป (0.5)
cv_risk_score/
คะแนน
ร้อยละ
กำรประเมิน

0.1

2

0.3

0.4

0.5

80-85

86-90

91-95

96-99

100

0.5 คะแนน
( 50 คน)

* หมายเหตุ รอบนี้ คะแนนที่ 4 ไม่ประเมินร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่ว มกิจกรรมก้าวท้า ใจ
Season 3 และตัดคะแนนที่ 5
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8. .ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
จัดทำแผนกำรขับเคลื่อน
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

หน่วยนับ

เป้ำหมำย

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

มำตรกำร

ประเด็นควำมรู้ที่ให้

ดำเนินกำร

ผู้รับบริกำร
1. คำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ฉบับ

1

ต.ค 63

ต.ค. 63

ติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย

กำรกำกับ เร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

งบประมำณ
2. กำรชีแ้ จงแนวทำงแนว

- แนวทำงกำรดำเนินงำน

√

เบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ.
2564

ครั้ง

1

ต.ค 63

ต.ค 63

ทำงกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำร

- กำรกำกับ เร่งรัดติดตำมกำร

- แนวทำงแนวทำงกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณ

บริหำรแผนปฏิบัติกำร กรม

กรมอนำมัย (งบดำเนินงำน)

√

อนำมัย (งบดำเนินงำน)
- พัฒนำควำมรู้บุคลำกรด้ำนกำร

- แผนปฏิบัติกำรกอง

จัดทำงบประมำณ

ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564

3. มีรำยงำนผลติดตำมเร่งรัด

ครั้ง

5

ต.ค 63

ก.พ. 2563

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (รบจ.

- กำรกำกับ เร่งรัดติดตำมกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ

1) และผลกำรประชุมเร่งรัด

- แนวทำงกำรดำเนินงำน

√

เบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ.
2564

ติดตำมฯ พร้อมนำข้อมูลอัพ

- พัฒนำควำมรู้บุคลำกรด้ำนกำร

โหลดขึ้นเว็บไซต์ภำยในวันที่ 20

จัดทำงบประมำณ

ของทุกเดือน (ตัวอย่ำงตำม
เอกสำรแนบ 2)
4. รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำย

ครั้ง

5

พ.ย.-63

ก.พ. 2563

งบประมำณประจำเดือน

- กำรกำกับ เร่งรัดติดตำมกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ

- แนวทำงกำรดำเนินงำน

√

เบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ.
2564

5.พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงิน
กำรคลังและกำรจัดทำ

ครั้ง

1

พ.ย.-63

ก.พ. 2563

-พัฒนำควำมรู้บุคลำกรด้ำนกำร
จัดทำงบประมำณ

- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

งบประมำณ กำรกำกับติดตำม

กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและกำร

และประเมินผล

บริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ.2560
- กฎ ระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติที่เกีย่ วข้องกับกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ

√
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เกณฑ์

หลักฐำน

Out put ผลผลิต

ดำเนินกำร

เป้ำหมำย : ร้อยละ 48 (รำยจ่ำยประจำ)

ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสะสมของหน่วยงำน ตำมเป้ำหมำยที่กรมอนำมัยกำหนด

ร้อยละ 51 (รำยจ่ำยลงทุน)

√

ไว้ แยกเป็นรำยจ่ำยประจำและรำยจ่ำยลงทุน
รำยจ่ำย
1. รำยจ่ำย
ประจำ
2. รำยจ่ำยลงทุน
รวมคะแนน

เป้ำหมำยร้อย
ละ

ร้อยละ 49.31

คะแนนเต็ม

48

1.2

51

1.8

-

3

รำยจ่ำยประจำ

เกณฑ์

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชีว้ ด
ั ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสะสมใน

หลักฐาน

ดำเนินกำร

หำกมีร้อยละผลกำรเบิกสะสมจ่ำยต่ำกว่ำ

√

ภำพรวม

เป้ำหมำยที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตำม

ร้อยละ

(งบดำเนินงำน งบรำยจ่ำยอื่น และงบลงทุน - กรณี มงี บลงทุน) ของ

สัดส่วนของร้อยละผลกำรเบิกจ่ำย

49.31

หน่วยงำน ตำมเป้ำหมำยที่กรมอนำมัยกำหนดไว้

สำมำรถดำเนินกำรเบิกจ่ำยได้

ที่หน่วยงำน

2. วิธีกำรคำนวณคะแนนตำมสัดส่วนผลกำร
เบิกจ่ำยภำพรวม
สูตร =

A

x 0.70000

B
A = ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยภำพรวมของหน่วยงำน
(งบดำเนินงำน งบรำยจ่ำยอืน
่ งบลงทุน)
B = เป้ำหมำยร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยที่
กำหนด

กรม
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9. ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
จัดทำแผนกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมดำเนินกำร

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

หน่วยนับ

เป้ำหมำย

วันที่เริ่มต้น

เรื่อง

1 เรื่อง

1 ตค. 63

วันที่สิ้นสุด

มำตรกำร

ประเด็นควำมรู้ที่ให้ผู้รับบริกำร

ดำเนินกำร

จำก แผนปฏิบัติกำร
doc (ถ้ำไม่มีข้ำม)
1. ประเมินและคำดกำรณ์

28 ก.พ.64 พัฒนำงำนวิชำกำร

ควำมเสีย
่ งต่อสุขภำพจำก

มำตรฐำน

มลพิษทำงอำกำศ (วิจัย)

แนวคิด เครื่องมือกำรคำดกำรณ์

√

ผลกระทบต่อสุขภจำกกำรนโยบำย

กฎหมำย เพื่อกำร

แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมใน

คุ้มครองสุขภำพ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและ

ประชำชนจำก

สิง่ แวดล้อมที่กระทบต่อสุขภำพ

ปัจจัยเสีย
่ ง
โครงกำรคำดกำรณ์

2. พัฒนำระบบประเมิน

ผลกระทบต่อสุขภำพ

คำดกำรณ์ผลกระทบต่อ

และสร้ำงควำมรอบรู้

สุขภำพจำกปัจจัยสิง่ แวดล้อม

เรื่อง

2 เรื่อง

1 ตค. 63

28 ก.พ.64 พัฒนำงำนวิชำกำร
มำตรฐำน
กฎหมำย เพื่อกำร

ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม

แนวคิด เครื่องมือกำรคำดกำรณ์

√

ผลกระทบต่อสุขภจำกกำรนโยบำย
แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมใน

คุ้มครองสุขภำพ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและ

ประชำชนจำก

สิง่ แวดล้อมที่กระทบต่อสุขภำพ

ปัจจัยเสีย
่ ง
3. พัฒนำนวัตกรรมในกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสีย
่ งด้ำนอนำมัย

กำรถ่ำยทอดและ
เรื่อง

1 เรื่อง

1 ตค. 63

28 ก.พ.64 สือ
่ สำรองค์ควำมรู้

สิง่ แวดล้อม

เครื่องมือกำรสือ
่ สำรแจ้งเตือน
สิง่ แวดล้อมที่รวดเร็ว

4. จัดกำรข้อมูลควำมรู้ บน

พัฒนำระบบ

ผลกระทบต่อสุขภำพ งำนวิจัย

ฐำนข้อมูลในเวปไซต์

คลังข้อมูล ควำมรู้

กำรสร้ำงนวัตกรรม และองค์

หน่วยงำนให้สำมำรถเข้ำถึง
และใช้งำนง่ำย

√

เฝ้ำระวังควำมเสีย
่ งด้ำนอนำมัย
√

ควำมรู้เรื่องวิชำกำรเชิงลึก เช่น
ระบบ

1 ระบบ

1 ตค. 63

28 ก.พ.64

พิษวิทยำ กำรประเมินควำมเสีย
่ ง
กำรหำควำมสัมพันธ์วิธีทำงสถิติ
ระบำดวิทยำสิง่ แวดล้อม
กำรศึกษำภำระโรค

5. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ร้อยละ

100

1 ตค. 63

28 ก.พ.64

ด้ำนกำรวิจัย/และกำรพัฒนำ

กำรพัฒนำ

ผลกระทบต่อสุขภำพจำกปัจจัย

ศักยภำพบุคลำกร

เสีย
่ ง และองค์ควำมรู้เรื่องวิชำกำร

วิชำกำร
โครงกำรคำดกำรณ์

6. พัฒนำเครื่องมือประเมิน

ผลกระทบต่อสุขภำพ

ควำมรอบรู้ด้ำนอนำมัย

และสร้ำงควำมรอบรู้

สิง่ แวดล้อมของแกนนำชุมชน

√

เชิงลึก เช่น พิษวิทยำ กำรประเมิน
เรื่อง

1 เรื่อง

1 ตค. 63

28 ก.พ.64 พัฒนำงำนวิชำกำร
มำตรฐำน

ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม และอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจำหมู่บ้ำน

กำรพัฒนำเครื่องมือประเมินควำม

√

รอบรู้ด้ำนอนำมัยสิง่ แวดล้อมของ

กฎหมำย เพื่อกำร

แกนนำชุมชน และอำสำสมัคร

คุ้มครองสุขภำพ

สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน

ประชำชนจำก
ปัจจัยเสีย
่ ง

7. จัดเวทีสัมมนำวิชำกำร

ครั้ง

4 ครั้ง

1 ตค. 63

28 ก.พ.64

ผลกระทบต่อสุขภำพจำก
ครั้ง

1 ครั้ง

1 ตค. 63

28 กพ. 64

กำรถ่ำยทอดและ

ผลกระทบต่อสุขภำพจำกปัจจัย

สือ
่ สำรองค์ควำมรู้

เสีย
่ ง และองค์ควำมรู้เรื่องวิชำกำร

กำรพัฒนำ

มำตรกำร นวัตกรรม แนวทำง

ศักยภำพบุคลำกร

กำรป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพ

โครงกำรเฝ้ำระวัง

8. พัฒนำศักยภำพทีม

ผลกระทบต่อสุขภำพ

ปฏิบัติกำรสือ
่ สำร

จำกมลพิษทำงอำกำศ

สร้ำงควำมรอบรู้ให้กับ

จำกปัจจัยเสีย
่ ง และรูปแบบแนว

และกำรเปลี่ยนแปลง

ประชำชนในกำรป้องกัน

ทำงกำรสือ
่ สำร

สภำพภูมิอำกำศ

ผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุน
่

√
√

ละอองขนำดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5)
9. จัดเวทีแลกเปลีย
่ นควำมรู้

ครั้ง

2 ครั้ง

1 ตค. 63

28 กพ.64

วิชำกำร /กำรดำเนินงำนใน

กำรพัฒนำ

ผลกระทบต่อสุขภำพจำกปัจจัย

ศักยภำพบุคลำกร

เสีย
่ ง และองค์ควำมรู้เรื่องวิชำกำร

องค์กร

√

เชิงลึก เช่น พิษวิทยำ กำรประเมิน
ควำมเสีย
่ ง กำรหำควำมสัมพันธ์
วิธีทำงสถิติ ระบำดวิทยำ
สิง่ แวดล้อม กำรศึกษำภำระโรค

10.กำรจัดแถลงข่ำวเรื่อง

ครั้ง

6 ครั้ง

1 มค .64

28 ก.พ.64

สถำนกำรณ์ผลกระทบต่อ
11.จัดทำสือ
่ และสือ
่ สำร
ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำมรอบรู้

เรื่อง

20 เรื่อง

1 ตค. 63

28 ก.พ.64

กำรถ่ำยทอดและ

มำตรกำร นวัตกรรม แนวทำง

สือ
่ สำรองค์ควำมรู้

กำรป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพ

กำรถ่ำยทอดและ

มำตรกำร นวัตกรรม แนวทำง

สือ
่ สำรองค์ควำมรู้

กำรป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพ

แก่ประชำชนผ่ำนช่องทำง

จำกปัจจัยเสีย
่ ง และรูปแบบแนว

ต่ำง ๆ ได้แก่ Facebook /

ทำงกำรสือ
่ สำร

Line group

√
√
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หลักฐำน

ดำเนินกำร

Output

1. มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำร (0.5)

√

ผลของกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำรตำมแผนและมำตรกำรที่กำหนดไว้

2. มีผลผลิตตำมแผนกำรขับเคลือ่ นและมำตรกำรที่กำหนดไว้ (0.5)

√

เกณฑ์

หลักฐำน

ดำเนินกำร

Outcome
1. จำนวนผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรมของหน่วยงำน

1. มีเอกสำรที่แสดงจำนวนผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม
ของหน่วยงำน (0.5)

2. ผลงำนวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงำนที่สง่ เข้ำรับกำรประเมินรำงวัล/

2. มีเอกสำรที่แสดงกำรส่งผลงำนเข้ำกำรประเมินรำงวัล หรือกำร

ประกวดรำงวัล ปี 2564

ส่งผลงำนเข้ำประกวด (0.5)

√
√
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10.. ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
จัดทำแผนกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมดาเนินการจาก

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

หน่วยนับ เป้าหมาย

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

ดำเนินกำร

แผนปฏิบัติการ doc (ถ้าไม่
มีข้าม)
- แผนกำกับติดตำมผลกำร 1. กำรประชุมกำรจัดทำ ครั้ง
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ

2

ต.ค.-63

ต.ค.-63 - ชีแ้ จงและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรใน

แผนปฏิบัติกำร

- แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติ

√

หน่วยงำนเรื่องกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน กำรหน่วยงำน กรมอนำมัย ปี 2564

กำรประจำปีของหน่วยงำน

ในระบบ DOC ระดับควำมสำเร็จ และ

- House model คลัสเตอร์

(0.3 คะแนน)

ระยะเวลำได้ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร

อนำมัยสิง่ แวดล้อม ปี 2564

2564
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรใน
หน่วยงำนเกีย่ วกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร และ
เครื่องมือกำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำน
- กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำรที่กำหนดไว้ และนำเข้ำที่ประชุม
หน่วยงำนทุกครั้ง
- มีเอกสำรรำยงำนกำร

2. สือ่ สำรแผนปฏิบัติกำร ครั้ง

1

พ.ย.-63

พ.ย.-63 1. ชีแ้ จงและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรใน

- แผนปฏิบัติกำรกองประเมินผล

ขับเคลือ่ นแผนกำกับติดตำมฯ ของหน่วยงำนให้

หน่วยงำนเรื่องกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน กระทบต่อสุขภำพ ปีงบประมำณ

(0.3 คะแนน)

บุคลำกรในหน่วยงำน

ในระบบ DOC ระดับควำมสำเร็จ และ

ทรำบและดำเนินกำร

ระยะเวลำได้ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร

- แผนปฏิบัติกำรกรมอนำมัย

ตำมแผน

2564

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. ชีแ้ จงและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรใน

- คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบศูนย์

3. สรุปข้อมูลเพื่อสร้ำง

ฉบับ

1

ต.ค.-63 มี.ค. 63

√

พ.ศ. 2564

ควำมเข้ำใจเรื่อง

หน่วยงำนเรื่องกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน DOC 4.0

ควำมสำคัญ และ

ในระบบ DOC ระดับควำมสำเร็จ และ

- คู่มือกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

กระบวนกำรของกำร

ระยะเวลำได้ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร

โครงกำรสำคัญตำมแผนปฏิบัติกำร

ติดตำมผลกำร

2564

256

√

ดำเนินงำนจำกระบบ
ศูนย์ติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำร
บริหำรควำมเสียงของ
โครงกำร
4.รำยงำนผลกำร

ครั้ง

6

ต.ค.-63

มี.ค.-63 - กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม

คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบศูนย์

ดำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรที่กำหนดไว้ และนำเข้ำที่ประชุม ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน DOC 4.0

แผนปฏิบัติกำรในระบบ

หน่วยงำนทุกครั้ง

ติดตำมผลกำร

- จัดทำผังกระบวนกำรติดตำมแผนปฏิบัติกำร

ดำเนินงำนของหน่วยงำน

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณกองประเมินผล

√

กระทบต่อสุขภำพ (Flow chart) ที่ชัดเจน
เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบและปฏิบัติ
ได้อย่ำงถูกต้องเป็นแนวทำงเดียวกัน
5. รำยงำนผลกำร

ครั้ง

6

ต.ค.-63

มี.ค.-63 - กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม

คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบศูนย์

ดำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรที่กำหนดไว้ และนำเข้ำที่ประชุม ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน DOC 4.0

แผนปฏิบัติกำรในระบบ

หน่วยงำนทุกครั้ง

DOC 4.0 ของหน่วยงำน

- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรใน
หน่วยงำนเกีย่ วกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร และ
เครื่องมือกำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำน

√
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เกณฑ์

หลักฐาน

Output ผลผลิต

- มีจำนวนผลผลิตครบตำมที่กำหนดในแผนกำกับติดตำมฯ (0.5

มีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและมำตรกำรที่กำหนด

คะแนน)

√

- มีกำรรำยงำนผลผลิตครบทุกกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำนในระบบ DOC4.0 (0.5 คะแนน)

เกณฑ์

หลักฐาน

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชีว้ ัด

- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกิจกรรมจำกระบบ DOC4.0

ร้อยละกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่บรรลุเป้ำหมำยกิจกรรมตำมรอบ

โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564

กำรประเมิน

คะแนน
ร้อยละ

0.2
≤ 64

0.4

0.6

0.8

1

65-69

70-74

75-79

80-100

ดำเนินกำร

√

ดำเนินกำร

√
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