รายงานการประชุมผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.๐๐–๑2.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
ผู้มาประชุม
1. นายสุนทร
สุนทรชาติ
2. นางภาวิณี
รุ่งทนต์กิจ
3. นางสาวชุติมา
โพธิ์แก้ว
4. นางสาวณัฐวสา เจริญ
5. นางนพวรรณ
ภัทรวงศา
6. นางธัญญารัตน์
สมบูรณ์
7. นายสุริยันต์
คาเคน
8. นางรุ้งลาวัลย์
พิทะยาพิทักษ์
9. นางกัญญ์นลิน
สุขสมบท
10. นางกณิฐา
ตุ้ยดา
11. นางบุษกรทิพย์
ชูทรัพย์
12. นางสาวพรสุดา
ผานุการณ์
13. นางสาวปิยะมาศ คงมั่น
14. นางวาสนา
ศรีสุวรรณ
15. นางสาวชมพูนุช จันทร์เพ็ญ
16. นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ
17. นางพิชามญชุ์
โตโฉมงาม
18. นางสาวชนกานต์ ฉ่าพงษ์
19. นางสาววิจิตต์
เอี่ยมสมบูรณ์
20. นางสาวธนพร
ประพันธ์ทรัพย์
21. นายพิพัฒน์
วิชัยโคตร
22. นางสาวภรภัทร
พลจันทึก
23. นางสาวเสาวนีย์ บุญเกื้อ
24. นางสาวปัฐพร
ตุกชูแสง
25. นางสาวรัชดาพร เฮ้าตุ่น
26. นางสาววารุณี
นาคา
27. นางสาวกฤษณา ศิริวงษ์ขันธ์
28. นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทรา
29. นางสาวธิดาวรรณ ไชยมณี
30. นางสาวพลอยไพลิน ศรีศิริ

รองผู้อานวยการสานักอนามัย (ด้านวิชาการ)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ (กทส.)
หัวหน้ากลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข (สพธ.)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ศบส.56)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (สพธ.)
นักวิชาการสถิติชานาญการ (สสธ.)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (สสว.)
นักวิชาการพยาบาลชานาญการ (กพส.)
นักวิชาการพยาบาลชานาญการ (กพส.)
นักวิชาการพยาบาลชานาญการ (กพส.)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ (กสอ.)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ (กสอ.)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (สพธ.)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (สพธ.)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (สพธ.)
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (สพธ.)
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (สพธ.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพธ.)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สก.สนอ.)
นิติกรปฏิบัติการ (สก.สนอ.)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (สก.สนอ.)
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (สยส.)
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (สยส.)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (สสว.)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (สสว.)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (สสว.)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (สสว.)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (กพส.)
นักโภชนาการปฏิบัติการ (กสภ.)

ประธานฯ
รองประธานฯ

แทนนายปรีชาญฯ

๒
31. นางสาวกมลพรรณ
32. นางสาวศศิมา
33. นางสาวสลิล
34. นางสาวกุลวนิดา
35. นางสาวหิรัญญิการ์
36. นางสาวอารยา
37. นางอุบลวรรณ
38. นางวณิชวรรณ
39. นางสาวกชามาส
40. นางสาวเกศราภรณ์
41. นางสาวกัญญา
42. นางสาวศนิสา
43. นางสาวชฎารัตน์
44. นางสาวชนิดา

เนืองนิตย์
ยอดทหาร
ศรีพิลาศ
ใบบัว
วงษ์จีน
ดาราพันธุ์
สมิตะมาน
มีเกาะธนพันธ์
แก่นจันทร์
ศรีลาเจียก
มงคล
เรืองกันท์
อุตสี
โชคสวัสดิ์นุกูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสภ.)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสภ.)
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (กอพ.)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (กสอ.)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (กสอ.)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (สพธ.)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (สสธ.)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (สยส.)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (สชส.)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (กอพ.)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (กคร.)
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน (กทส.)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กคร.)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ศบส.3)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางไพลิน
2. นางสาวฉวีวรรณ
3. นางสาวลักษิกา
4. นางสาวฉวีวรรณ
5. นางสาวสุภาณี
6. นางสาวสุวรรณา

ไล้สุวรรณ
ขันคา
ชินพงสานนท์
ขันคา
โพธิ์นาง
โต๊ะเฮง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (กสภ.)
นักจิตวิทยาปฎิบัติการ (กสภ.)
เภสัชกรปฏิบัติการ (กภก.)
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ (สสว.)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กภก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (สก.สนอ.)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวีณา
2. นางสาวนิภาพร

กสิกุล
เมฆรัตน์

ที่ปรึกษากลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข (สพธ.)
พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข (สพธ.)

แทนนางบุปผาชาติฯ

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ลาปุวย)

๓
เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ 1
นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)

09.00 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยกลุ่มแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ กท 0702/3683 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แจ้ง
ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผล Daily plans ภายใน
กาหนดรวมทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2561
ซึ่งขณะนี้ กาลังจะสิ้นสุดการรายงานผลความก้าวหน้าครั้งที่ 2 แล้ว
พบว่ามีบ างโครงการที่ยังลงรายละเอียดข้อมูลโครงการ/กิจกรรมไม่เรียบร้อย
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่างๆลงรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
2. คาสั่งสานักอนามัยที่ 575/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะท างานในการรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการผ่ า นระบบติ ด ตาม
ประเมินผล Daily Plans ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้กาหนดภารกิจ
หน้าที่ของคณะทางานในข้อที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ งบประมาณ และ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์โรคที่ส าคัญ เพื่อรองรับการตัดสินใจของผู้ บริหารส านัก
อนามัย (Health Department War room) ด้านการติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับระบบ
ติดตามประเมินผล Daily Plans จากการที่กลุ่มแผนยุทธสาสตร์สาธารณสุขได้
ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า หลายส่ ว นราชการที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานให้
สอดคล้องกับระบบติดตามประเมินผล Daily Plans จึงขอความร่วมมือส่วน
ราชการรายงานข้อมูลในระบบฯ War room ให้สอดคล้องกับระบบฯ Daily
Plans
3. สานักอนามัย ได้รับหนังสือที่ กท 0303/526 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2561 เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะครึ่ งปีงบประมาณ) ใน
วันที่ 19 เมษายน 2561 กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอให้ส่วนราชการ
ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 ให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่ อ ที่ จ ะได้ ร วบรวมจั ด ท าแฟู ม ผลการรายงานผลความคื บ หน้ า การ
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติราชการต่อไป
ระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ งบประมาณ และวิ เ คราะห์
สถานการณ์ โ รคที่ ส าคั ญ เพื่ อ รองรั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารส านั ก อนามั ย
(Health Department War room) และระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
ทั้ง 2 ระบบ ใช้ชุดข้อมูลชุดเดียวกันในการรายงาน ซึ่งสานักอนามัยสร้างระบบ
เพื่อติดตามการดาเนินงานได้รวดเร็วมากขึ้น หากไม่มีข้อมูลไหลเวียนในระบบ จะ
ทาให้ระบบสูญเปล่าไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ สาหรับการกาหนดการ
ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 นั้น
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จะประสานข้อมูลกับส่วนราชการ

๔
อี ก ครั้ ง เพราะอาจจะมี ก ารขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในบางส่ ว น เพื่ อ เป็ น เอกสาร
ประกอบการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นางสาววิจิตต์ฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นางภาวิณีฯ
(รองประธานฯ)

นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)
นายพิพัฒน์ฯ
(สก.สนอ.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ.2560
ขอให้คณะทางานฯ ร่วมกันตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕60
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕60
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การตรวจสอบรายละเอียดความเรียบร้อยโครงการ/กิจกรรม ให้ถูกต้อง
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561
2. ติดตามการส่งรายงานของแต่ส่วนราชการให้ทันตามกาหนดไว้
กลุ่ มแผนยุ ทธศาสตร์ ส าธารณสุ ข ได้ ส รุป ผลการดาเนิน งานโครงการ/
กิจกรรมไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโครงการอยู่ในระบบติดตาม
ประเมินผล Daily Plans ทั้งหมด จานวน 120 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน 110 โครงการ/กิจกรรม ดาเนินการแสร็จแล้ว จานวน 10
โครงการ/กิจกรรม โดยมีจานวนตัวชี้วัด ทั้งหมด 67 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น มิติที่ 1
จานวน 55 ตัวชี้วัด และมิติที่ 2-4 จานวน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งขณะนี้กาลังจะสิ้นสุด
การรายงานผลการดาเนิน งาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีน าคม) ซึ่งมีบ างส่ ว น
ราชการยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนมีนาคม
สานักงานเลขานุการ
- กิจกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรการเสริมสร้างธรรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สานักงาน ก.ก. มีมติให้แก้ไขเรื่องการทุจริต ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ให้ ดาเนิ น การแก้ไขให้ ถูกต้องตามที่มติ สานักงาน ก.ก. ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ประสานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอแก้ไขแผนที่ได้ส่งไปให้สานักงาน ก.ก. พิจารณา
การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานนั้น สามารถดาเนินการรายงาน
ผลได้ระหว่างการประสานงาน โดยไม่ต้องรอให้การประสานเสร็จสิ้น เพื่อให้การลง
รายงานไม่ เ กิ น ก าหนด ขณะนี้ เ ป็ น ไตรมาสที่ 2 มี โ ครงการเสร็ จ สิ้ น เพี ย ง 10
โครงการ โดยบางโครงการผลการดาเนินงานยังมีความก้าวหน้าน้อยมาก ซึ่งจะมี
ผลผูกพันธ์กับระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ งบประมาณ และวิเคราะห์
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นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)
นายพิพัฒน์ฯ
(สก.สนอ.)

นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางบุษกรทิพย์ฯ
(กพส.)
นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)

นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

สถานการณ์ โ รคที่ ส าคั ญ เพื่ อ รองรั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารส านั ก อนามั ย
(Health Department War room) และการเงิน การคลังของสานักอนามัย
ทั้ง 4 โครงการที่ยังไม่ได้รายงาน ให้อธิบายปัญหาของการรายงานว่ามี
ปัญหาด้านใด ถึงยังไม่สามารถรายงานผลการดาเนินงานในเดือนมีนาคม
กิจกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรการเสริมสร้างธรรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทางานมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าต้องรอการประสานจากคณะกรรมการ ก.ก. จะแก้ไขแผนที่
สานักอนามัยเสนอไปหรือไม่ ซึ่งหลังจากการประสานไปได้รับการตอบกลับมาว่า
จะมีการแก้ไขแผนของสานักอนามัย คณะทางานฯ ที่รับผิดชอบกิจกรรมฯ กาลัง
ประสานงานกับสานักงาน ก.ก. และรายงานผลการดาเนินงานในระบบติดตาม
ประเมินผลในลาดับต่อไป
การดาเนินงานหากอยู่ระหว่างการประสานงานกับสานักงาน ก.ก. ให้
ผู้รับผิดชอบรายงานในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ได้ โดยไม่ต้องรอการ
ประสานงานจากสานักงาน ก.ก. หากไม่มีการลงรายงานในระบบฯ จะไม่ทราบถึง
กระบวนการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน
กองการพยาบาลสาธารณสุข
กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward) ในการดูแล
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
จะดาเนินการประสานแจ้งผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการเดือน
มีนาคมให้เร็วที่สุด
มอบสานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สรุปความก้าวหน้า
ดาเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมเดือน เสนอรองผู้อานวยการสานักอนามัย เพื่อ
เป็นการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ล่าช้า ทุกโครงการ/กิจกรรม หากไม่รายงาน
รองผู้อานวยการสานักอนามัย จะแจ้งผู้อานวยการส านักงาน ผู้อานวยการกอง
ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบมาก คือการเปลี่ ยนเจ้าหน้าที่คณะทางานใหม่ สานักงาน
พัฒนาระบบสาธารณสุขจะต้องให้คณะทางานใหม่เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการลง
รายงานในระบบติด ตามประเมิน ผล Daily Plans เพื่อให้ ก ารทางานที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
- โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ

๖
นางนพวรรณฯ
(ศบส.56)

นางภาวิณีฯ
(รองประธานฯ)

นางบุษกรทิพย์ฯ
(กพส.)
นางภาวิณีฯ
(รองประธานฯ)
นายสุริยันต์ฯ
(สสธ.)
นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)

นางภาวิณีฯ
(รองประธาน)

คณะทางานฯ Daily Plans ของศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
แจ้งว่าอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการรายงานของเดือนมีนาคม 2561
ว่าให้รายงานภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ส่วนความคืบหน้าของโครงการนี้ ได้
ชื่อของคณะกรรมการฯ ครบแล้วรอกาหนดราคากลาง
การรายงานโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 2 ยังมีบางโครงการที่ดาเนิน
การล่าช้า ผลการดาเนินงานยังไม่คืบหน้าถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบางโครงการ/
กิจ กรรมอาจจะมี ข้ อ จ ากั ด ท าให้ ก ารด าเนิ น งานช้ า แต่ บางโครงการ/กิ จกรรม
สามารถปรับให้เร็วขึ้นได้ ดังนี้
กองการพยาบาลสาธารณสุข
1. โครงการสัมมนาการนาแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้ปุวยระยะท้ายของ
ชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่การปฏิบัติ ดาเนินการได้ 25 เปอร์เซ็นต์
2. โครงการการพั ฒ นาประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข ดาเนินการได้ 24 เปอร์เซ็นต์
3. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward) ในการดูแล
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ดาเนินการได้ 22 เปอร์เซ็นต์
จะรับไปดาเนินการแจ้งเจ้าของโครงการ/กิจกรรม ให้ปรับการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
สานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)
ดาเนินการได้ 10 เปอร์เซ็นต์
โครงการนี้ อยู่ในขั้นตอนที่สานักอนามัยได้โอนงบประมาณไปให้สานักการ
โยธาแล้วรอกาลังดาเนินการในขั้นตอนถัดไป ซึ่งขั้นตอนกระบวนการยังอยู่ขั้นตอน
เดิม
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ให้
ใส่ ขั้ น ตอนว่ า ด าเนิ น การอะไร ประสานงานกั บ ใคร เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการ
ดาเนินการ ซึง่ สานักงานเลขานุการมีข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมกับ
ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ซึ่งจะมีการประชุม
ติดตามงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทุกเดือน ให้ผู้อานวยการของส่วนราชการที่
รับผิดชอบประสานหารือว่าเรื่องนี้จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร
สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สานักอนามัย ปี
2561 ดาเนินการได้ 27 เปอร์เซ็นต์
2. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ ดาเนินการได้ 13 เปอร์เซ็นต์

๗
นางสาวชุมพิชาฯ
(สพธ.)

นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)
นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)

นางสาวชุมพิชาฯ
(สพธ.)

นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)

นางนพวรรณฯ
(ศบส.56)

นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)

โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ดาเนินการจัดกิจกรรม
ครั้ งที่ 1 ในเดื อนมกราคม จะมี ก ารประชุ มคณะท างานภายในเดื อ นเมษายน
เปอร์เซ็นต์การดาเนินงาน 15 เปอร์เซ็นต์ โดยในเดือนพฤษภาคม เปอร์เซ็นต์การ
ดาเนินงาน 15 วางแผนดาเนินการประชุมในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ซึ่ง
กระบวนการนี้จะได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงตามแผนการดาเนินงานโครงการ
การวางแผนงานโครงการให้เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การดาเนินงานมาเป็นรายไตร
มาสซึ่งในไตรมาสที่ 2 อย่างน้อยควรจะได้ 50 เปอร์เซ็นต์
โครงการบางโครงการจะมีเนื้องานในส่วนของครึ่งปีงบประมาณหลัง ให้กลุ่ม
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขตรวจสอบว่าโครงการลักษณะนี้ควรจะเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ของกระบวนการออกมาในลักษณะใด และในปีงบประมาณหน้าให้ตรวจสอบให้
เหมาะสมโดยทาความเข้ าใจในกระบวนการต่างๆ ของโครงการระหว่างเจ้าของ
โครงการและกลุ่ มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุ ข เพื่ อการวางแผนงานโครงการที่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามกระบวนการที่กาหนดไว้
กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ การดาเนินงานกองงานผู้ตรวจราชการ
เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ใหม่ ท าให้ มี ปั ญ หาเรื่ อ งของการจั ด จ้ าง ซึ่ ง ได้ มี ก ารติ ด ตาม
ประสานงานไปยังกองงานผู้ตรวจราชการ ขณะนี้ได้จ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์มาทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจะมีการนัดประชุมใน
เดือนเมษายน ในส่วนของสานักอนามัย ได้ ดาเนินการเวียนหนังสืออยู่ระหว่างแจ้ง
เพื่อให้ ศูนย์บริการสาธารณสุ ข ทอดแบบสารวจประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1
และสรุปผล
ในระยะครึ่งปีงบประมาณแรกก่อนที่จะมีการประเมินความพึงพอใจ
สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นในหน่วยบริการของสานักอนามัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้พิจารณากาหนดกิจกรรมระหว่างรอการประเมิน
ความพึงพอใจในครึ่งปีงบประมาณหลัง ขอให้สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขไป
ดาเนินการหากิจกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดาเนินการทอดแบบประเมินไปเรียบร้อยแล้ว
ผลสรุป คะแนนออกมาที่ต่าที่สุ ดคือ ด้านสารสนเทศ ค่อนข้างจะเป็นปัญหา ซึ่ง
ตอนนี้ได้ดาเนินการหาทางแก้ไข โดยปรับปรุงเว็บไชต์ และนา Line เข้ามาช่วยใน
การปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทช่วยในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการนา
QR Code จะช่วยให้ทางานง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น มอบเจ้าของโครงการไปดูวิธีการ
ที่จะเพิ่มเนี้องานให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ในครึ่งปีงบประมาณแรก ของปีงบประมาณ
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นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางภาวิณีฯ
(รองประธานฯ)

นางสาวกมลพรรณฯ
(กสภ.)

นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

พ.ศ.2562 อาจจะเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยเสริมในด้านสารสนเทศให้มากขึ้น ซึ่งสานัก
อนามัยจะมีการสารวจรอบแรกตอนเดือนกุมภาพันธ์ การสร้างพึงพอใจในการ
บริการให้กับประชาชนจะสามารลดปัญหาเรื่องของการร้องเรียน
นอกจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้ถูกถึงกล่าวถึงข้างต้นยังมีโครงการ/
กิจกรรมที่ ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
กองสร้างเสริมสุขภาพ
- โครงการกรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ดาเนินการได้ 25 เปอร์เซ็นต์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม
- กิจกรรมการปรับปรุงอาคารปริยัติธรรม วัดบางประกอก เป็นที่ทาการ
ชั่ ว คราวศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 58 ล้ อ ม-พิ ม เสน ฟั ก อุ ด ม ด าเนิ น การได้ 5
เปอร์เซ็นต์
ขอให้ส่วนราชการดังกล่าว เร่งดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เปอร์เซ็นต์
การดาเนินการมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการดาเนินการยังน้อย
โครงการ/กิจกรรมที่งบประมาณของโครงการไม่ตรงกับแผนปฏิบัติ
ราชการมีทั้งหมด 14 โครงการ
กองสร้างเสริมสุขภาพ
1. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งบประมาณใน
แผนปฏิบัติราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ อื่นๆ 1,330,000
บาท ยังไม่มีการใส่งบประมาณในระบบฯ Daily Plans
2. โครงการกรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ งบประมาณในแผนปฏิบัติ
ราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ อื่นๆ 2,448,800 บาท ยังไม่มี
การใส่งบประมาณในระบบฯ Daily Plans
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากโครงการไม่ได้รับ
งบประมาณจึงต้องขอใช้เงินนอกงบประมาณ เพิ่งได้รับงบประมาณเมื่อต้นเดือน
มีนาคม จะดาเนินการประสานกับเจ้าของโครงการเพื่อลงข้อมูลในระบบติดตาม
ประเมินผล Daily Plans ให้ถูกต้อง โครงการกรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ จะ
ดาเนินการประสานกับเจ้าของโครงการและดาเนินการลงข้อมูลให้ถูกต้อง
บางโครงการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้
ใส่ข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans จะต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุม
ว่าเหตุใดถึงยังไม่ลงข้อมูลในระบบฯ Daily Plans
สานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
1. โครงการควบคุมโรคไข้หวัดนกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณใน
แผนปฏิบัติราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ อื่นๆ จานวน

๙

นายสุริยันต์ฯ
(สสธ.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวกัญญาฯ
(กคร.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวปัฐพรฯ
(สยส.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวเกศราภรณ์ฯ
(กอพ.)

151,200 บาท งบประมาณที่ลงในระบบฯ Daily Plans จานวน 122,280 บาท
2. โครงการท าหมั น สุ นั ข จรจั ด และปล่ อ ยกลั บ ที่ เ ดิ ม งบประมาณใน
แผนปฏิบั ติราชการส านักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ อื่นๆ จานวน
752,880 บาท งบประมาณที่ลงในระบบฯ Daily Plans 189,600 บาท
จะรีบดาเนินการประสานเจ้าของโครงการและตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
โครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2561 ลงงบประมาณไม่ตรงกับแผนปฏิบัติราชการและข้อบัญญัติให้เตรียม
เอกสารหลักฐาน ว่าเหตุใดถึงไม่ตรงกัน
กองควบคุมโรคติดต่อ
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค
งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ อื่นๆ
จานวน 793,400 บาท งบประมาณที่ลงในระบบฯ Daily Plans จานวน
797,600 บาท
2. โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ งบประมาณในแผนปฏิบัติ
ราชการส านักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ อื่นๆ 188,000 บาท
งบประมาณที่ลงในระบบฯ Daily Plans 202,400 บาท
จะดาเนินการประสานเจ้าของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
สานักงานป้องกันและบาบัดการติดยาเสพติด
1. โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวัน
สาคัญต่างๆ งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการส านักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้
งบประมาณกรุงเทพมหานคร จานวน 425,000 บาท งบประมาณที่ลงในระบบฯ
Daily Plans 202,400 บาท
จะดาเนินการประสานเจ้าของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. โครงการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการควบคุม วัณโรคในกรุงเทพมหานคร
งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ
อุดหนุนรัฐบาล จานวน 500,000 บาท งบประมาณที่ลงในระบบฯ Daily Plans
จานวน 480,000 บาท
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณประเภทงบประมาณอุดหนุนรัฐบาลใช้
งบประมาณตรงตามลงในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans

๑๐
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวกชามาสฯ
(สชส.)

นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางวาสนาฯ
(สพธ.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

สานักงานชันสูตรสาธารณสุข
1. โครงการตรวจวิเคราะห์หาอุบัติการณ์การติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์
พื้นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561
ใช้งบประมาณอุดหนุนรัฐบาล จานวน 500,000 บาท ยังไม่ได้ใส่งบประมาณใน
ระบบฯ Daily Plans
2. โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยของน้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
และน้ าแข็งในพื้ นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณในแผนปฏิบั ติราชการส านั ก
อนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณ อื่นๆ จานวน 600,000 บาท งบประมาณที่
ลงในระบบฯ Daily Plans จานวน 456,000 บาท
โครงการตรวจวิเคราะห์หาอุบัติการณ์การติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์
พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นโครงการใช้งบประมาณประเภทงบอุดหนุนรัฐบาล เพิ่ง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกาลังจะขออนุมัติโครงการ ส่วนงบประมาณที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ ใช้ตัวเลขงบประมาณจากปีที่ผ่านมา
โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยของน้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
และน้ าแข็ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เป็ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การโอนมาจาก
คณะกรรมการอาหารและยาเมื่ อ ต้ น ปี ซึ่ ง งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ มาจะไม่ ต รงกั บ
แผนปฏิบัติราชการ จะดาเนินการปรับงบประมาณให้ถูกต้อง
สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
1. โครงการจั ด ตั้ ง กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพกรุ ง เทพมหานคร
งบประมาณในแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก อนามั ย พ.ศ.2561 ใช้ ง บประมาณ
กรุงเทพมหานคร จานวน 160,000,000 บาท ยังไม่ได้ใส่งบประมาณในระบบฯ
Daily Plans
จะรีบดาเนินการปรับงบประมาณให้ตรงกับแผนปฏิบัติราชการ โครงการนี้
ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาสุขลักษณะของอาคารด้วยการจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561
ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จานวน 955,850 บาท งบประมาณที่ลงใน
ระบบฯ Daily Plans จานวน 1,645,900 บาท
- กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการควบคุมเหตุราคาญ งบประมาณในแผนปฏิบัติ
ราชการสานักอนามัย พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จานวน

๑๑

นางสาวจุฑามาศฯ
(สสว.)

นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นายสุนทรฯ
(ประธานฯ)

604,800 บาท งบประมาณที่ลงในระบบฯ Daily Plans จานวน 544,800
บาท
- กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการสานักอนามัย
พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จานวน 774,925 บาท งบประมาณ
ที่ลงในระบบฯ Daily Plans จานวน 787,450 บาท
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาสุขลักษณะของอาคารด้วยการจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน จะดาเนินการประสานเจ้าของ
โครงการ และตรวจสอบข้อมูลในระบบ ติดตามประเมินผล Daily Plans ให้
ถูกต้อง
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการควบคุมเหตุราคาญ งบประมาณที่ได้รับของ
โครงการตรงตามข้อมูลทีล่ งในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในจัดลาดับความเสี่ยง (มิติ 2.3) ขอให้เจ้าของ
โครงการ กากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
1. โครงการการฝึ ก อบรมข้ า ราชการสายงานพยาบาล เพื่ อ การสร้ า ง
งานวิจัยทางการพยาบาลและการนาผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ในงานที่
ปฏิบัติ
2. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เปูาหมาย
3. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 1 เขตปลอดอาหารภายในต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมือง
อาหารปลอดภัย)
(กิจกรรมที่ 2 การเฝูาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและ
การปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้า)
ขอให้ เจ้าของโครงการช่วยเร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการที่วางไว้ เพราะโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่
ผลสัมฤทธิ์มีผลผูกพันธ์กับตัวชี้วัดมิติที่ 2.3 ระดับความสาเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
มอบให้สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ดาเนินการรายงานผลต่อ
ประธานคณะทางานทุกวันที่ 25 ของเดือน และให้สร้างกลุ่ม Line ของคณะทางาน
ติดตามประเมินผล Daily Plans และระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
งบประมาณ และวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่สาคัญ War room สามารถติดตามการ

๑๒

นางภาวิณีฯ
(รองประธานฯ)

นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

นางสาวกมลพรรณฯ
(กสภ.)
นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

รายงานผลและน าปั ญหามาหารื อกั นในคณะท างานฯ เพื่ อที่ จะได้ ทราบวิ ธี การ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ในวงกว้าง หากคณะทางานเกิดปัญหาที่คล้ายกันจะได้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และขอให้กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข หาวิธีการเขียน
กระบวนการด าเนิ นงานของโครงการให้ เหมาะสม สามารถส าเร็ จลุ ล่ ว งได้ ตาม
กระบวนการ เพราะบางกิจกรรมสามารถเพิ่มเนื้องานเพื่อเกิดกระบวนการดาเนินงาน
ที่เหมาะสม ทาให้โครงการ/กิจกรรม สาเร็จตามเปูาหมายของแต่ละไตรมาส
ขอเชิญคณะทางานทุกท่านเข้ากลุ่ม Line คณะทางาน Daily Plans
สานัก
อนามัย ซึง่ ต่อไปการติดตามจะดาเนินการติดตามทาง Line ส่วนราชการไหนที่ขาด
การรายงานในเนื้ อ หา ทางส านั ก งานพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข จะโพสเพื่ อ ให้
คณะท างานได้ ท ราบ และหากคณะท างานมี ปั ญ หาอุ ป สรรคในการรายงานก็
สามารถสอบถามทาง Line ได้ สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขจะได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหากับส่วนราชการนั้น ได้อย่างถูกต้อง
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
กองสร้างเสริมสุขภาพ
1. กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ไม่ มี
รายละเอียดการดาเนินงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ,27 กุมภาพันธ์ 2561
และขอให้อธิบายรายละเอียด “ดาเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ว่าดาเนินการ
อย่างไร
2. โครงการกรุ ง เทพฯห่ ว งใย ใส่ ใ จสุ ข ภาพ ไม่ มี ร ายละเอี ย ดการ
ดาเนินงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
คณะทางานที่อยู่ในกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการทั้ง 2 โครงการ ติด
ภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะนารายละเอียดที่กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุขแจ้งกลับไปประสานผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
กองการพยาบาลสาธารณสุข
1. กิจกรรมที่ 2 ของโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงาน
พยาบาลสาธารณสุข และพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่
บ้าน BMA Home Ward Referral Center ในการดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุระยะ
ยาว Long Term care ไม่มีรายละเอียดการ ดาเนินงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561 และขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวใส่ชื่อกิจกรรมไว้ตรงชื่อโครงการ
2. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward) ในการดูแล
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ไม่มีรายละเอียดการดาเนินงาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

๑๓

นางบุษกรทิพย์ฯ
(กพส.)

นางสาวธิดาวรรณฯ
(กพส.)
นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

นายสุริยันต์ฯ
(สสธ.)
นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

3. โครงการการพั ฒ นาประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข แหล่งงบประมาณของงบประมาณที่ได้รับและใช้ไปไม่ตรงกัน
กิจกรรมที่ 2 ของโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพยาบาล
สาธารณสุข และพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน BMA
Home Ward Referral Center ในการดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุระยะยาว Long
Term care และกิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward) ใน
การดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผู้รับผิดชอบทั้ง 2
กิจกรรม ติดภารกิจ จะดาเนินการประสานกับผู้รับผิดชอบให้แก้ไขรายละเอียดที่
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขได้แจ้งไว้ให้เรียบร้อย
โครงการการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข
โครงการนี้ใช้งบประมาณของงบประมาณกรุงเทพมหานคร
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
สานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
- โครงการทาหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลั บที่เดิม งบประมาณที่ได้รับ
น้อยกว่างบประมาณใช้ไป งบประมาณที่ได้รับ 189,600 บาท งบประมาณที่ใช้
ไป 240,200 บาท
จะดาเนินการแก้ไขในรายละเอียดที่กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้
แจ้งไว้ให้ถูกต้อง
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
กองควบคุมโรคติดต่อ
1. กิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ไม่มีรายละเอียด
การ ดาเนินงานวันที่ 13 มีนาคม 2561
2. โครงการพัฒนากระบวนการเฝูาระวังสอบสวนและควบคุมโรค
3. โครงการปูองกันความเสียหายอันเกิดจากนกในสถานที่สาคัญ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. กิจกรรมรับแจ้งข่าวการระบาดและทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
โครงการล าดั บ ที่ 2-5 ไม่ มี ร ายละเอี ย ดการ ด าเนิ น งานวั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ,วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 14 มีนาคม 2561
อธิบายรายละเอียด “ดาเนินการตามโครงการ” ว่าดาเนินการอย่างไร
6. โครงการสถานศึ ก ษาปลอดโรคติ ด ต่ อ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ประเมินผล ได้ให้ข้อคิดเห็นในโครงการนี้ ไว้ดังนี้ “ควรระบุเปูาหมายของโครงการ
ให้ชัดเจนหรือยาวกว่านี้ค่ะ เนื่องจากระบบ Daily Plans นับจานวนตัวอักษร ถ้า
ตัวอักษรไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ค่ะ ขอบพระคุณมากนะ
คะ” เปูาหมาย

๑๔

นางสาวกัญญาฯ
(กคร.)

นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

นางสาวปัฐพรฯ
(สยส.)
นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

นางนพวรรณฯ
(ศบส.56)
นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

นางสาววารุณีฯ
(สสว.)
นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

ที่ระบุไว้ในโครงการ คือ สถานศึกษาต้นแบบจานวน 131 แห่ง ขอให้ผู้รับผิดชอบ
ใส่รายละเอียดของเปูาหมายเพิ่มเติม
รายละเอียดผลการดาเนินงานในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ของกิจกรรม
ลาดับที่ 1 รายงานลงในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการลาดับที่ 2-4 จะรีบ
ดาเนินการใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของโครงการ
ล่าช้า ทาให้ต้องใส่วันที่ไว้ก่อนและใส่รายละเอียดการดาเนินงานทีหลัง เพื่อให้ทัน
เงื่อนไขการลงรายงานประจาเดือน โครงการลาดับที่ 6 จะดาเนินการแจ้งต่อ
เจ้าของโครงการเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
สานักงานป้องกันและบาบัดการติดยาเสพติด
- กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานชุมชนร่วมใจระวังภัยยา
เสพติด ไม่มีรายละเอียดการดาเนินงานวันที่ 27 ธันวาคม 2560
จะดาเนินการลงรายละเอียดกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดาเนินงาน
ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด ให้ครบถ้วน
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
- โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เปูาหมายของ
โครงการ ไม่ใช่เปูาหมายโครงการของศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ และ
ไม่มีรายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
จะดาเนินการทาความเข้าใจกับผู้ลงรายงานรายละเอียดในระบบติดตาม
ประเมินผล Daily Plans และจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน รายละเอียดการดาเนินงานวันที่ 12
มีนาคม 2561 อธิบายการดาเนินงานไม่ชัดเจน
จะดาเนินการลงรายละเอียดกิจกรรมการดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานของหน่วยงาน ให้ ครบถ้ว นและ
ถูกต้อง
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
กองสุขาภิบาลอาหาร
- โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย งบประมาณโดยรวมทั้ง 10
กิจกรรม ไม่เท่ากับงบประมาณที่ได้รับมาในข้อบัญญัติฯ (งบประมาณที่ลงในระบบ

๑๕

นางสาวปิยะมาศฯ
(กสอ.)

นางสาวนิภาพรฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

ติดตามประเมินผล Daily Plans 16,765,410 บาท งบประมาณที่ได้รับตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 12,954,900 บาท)
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม
ถ้ารวมกิจกรรมที่ 1 จะเป็น 16,765,410 บาท ซึ่งกิจกรรมที่ 1 จะเป็นการตัด
โอนงบประมาณให้กับสานักงานเขต และได้รับงบประมาณแยกต่างจากกิจกรรมที่
2-10 ถ้ า น างบประมาณในกิ จ กรรมที่ 2-10 มาร่ ว มกั น จะได้ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
เนื่องจากกาลังจะสิ้นสุดการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 ภายในสิ้นเดือน
มีนาคม ขอให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้ลงรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในระบบ
ติดตามประเมินผล Daily Plans รายงานผลการดาเนินงานภายในวันที่ 28
มีนาคม 2561 กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ตรวจสอบการลงรายงานผล
การดาเนินงานของแต่ละส่วนราชการ พบว่ายังมีบางส่วนราชการรายงานผลการ
ดาเนินงานมาเป็นผลงานของกระบวนการมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด ซึ่งในไตร
มาสที่ 1 กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ประสานกลับไปยั งส่วนราชการ เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และในไตรมาสที่ 2 ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการ
ดาเนินงาน โดย อธิบายถึงข้อมูลหรือที่มาของการคิดผลลัพธ์ให้ชัดเจน ซึ่งกลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ตรวจสอบพบว่า มีตัวชี้วัด รายงานผลการดาเนินงานไม่
สอดคล้องกับเปูาหมายมี 2 ตัวชี้วัด คือ
สานักงานเลขานุการ
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายใน เปูาหมายของตัวชี้วัด ร้อยละ 5 แต่รายงานผลการดาเนินงานเป็น
ร้อยละ 25
กองสร้างเสริมสุขภาพ
- ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หน่ ว ยงาน เปูาหมายของตัว ชี้วัด ร้อยละ 2 แต่รายงานผลการดาเนินงานเป็น
ร้อยละ 45
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 สานักอนามัย จะปรากฏตัวชี้วัด
เจรจา 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการตรวจประเมินผลการดาเนินงาน จึง
ต้องมีการขับเคลื่ อนอย่างเข้มข้น ซึ่งกลุ่ มแผนยุทธศาสตร์ส าธารณสุ ข ได้จัดทา
ตารางการเปรียบเทียบการรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดเจรจาทั้ง 9 ตัวชี้วัด
จากทั้ง คณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
และ คณะทางานติดตามประเมินผล Daily Plans ซึ่งมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานไม่ตรงกัน

๑๖

นางสาวพลอยไพลินฯ
(กสภ.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวชนกานต์ฯ
(สพธ.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวกัญญาฯ
(กคร.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางบุษกรทิพย์ฯ
(กพส.)

กองสร้างเสริมสุขภาพ
- เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดได้รับ
การเฝูาระวังภาวะโภชนาการ เปูาหมาย ร้อยละ 90 ผลการดาเนินงานที่ลงใน
ระบบฯ Daily Plans ร้อยละ 89.49 รายงานในที่ประชุมคณะยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่
มีผลการดาเนินการ
จะไปดาเนินปรับแก้การรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดให้ตรงกับการ
รายงานในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
- ร้อยละของผู้สูงอายุ และคนพิการที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการที่ต้องการและ
จาเป็น ได้รับการส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เปูาหมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ดาเนินงานที่ลงในระบบน Daily Plans ยังไม่ได้รายงานไตรมาสที่ 2 รายงานในที่
ประชุมคณะยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละ 100
จะไปดาเนินรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในระบบติดตามประเมินผล
Daily Plans ไตรมาสที่ 2 ให้เป็นร้อยละ 100
กองควบคุมโรคติดต่อ
- ดัชนีลูกน้ายุงลายของกลุ่มเปูาหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด เปูาหมาย
ร้อยละ 70 ผลการดาเนินงานที่ลงในระบบน Daily Plans ยังไม่ได้ผลการ
ดาเนินการ รายงานในที่ประชุมคณะยุทธศาสตร์ฯ ชุมชน ร้อยละ 64.93 โรงเรียน
ร้อยละ 84.88
จะดาเนินการประสานเจ้าของตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงรายงาน
ในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ให้ถูกต้อง
กองการพยาบาลสาธารณสุข
- ร้อยละผู้ปุวยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward
Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ เปูาหมาย ร้อยละ
80 ผลการดาเนินงานที่ลงในระบบน Daily Plans ยังไม่ได้รายงานในไตรมาสที่ 2
แต่มีผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 88.4 รายงานในที่ประชุมคณะ
ยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละ 100
ประสานเจ้าของตัวชี้วัดเพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูลและลงรายงานใน
ระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ผลการดาเนินงานจะเป็น
ร้อยละ 100

๑๗
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวหิรัญญิการ์ฯ
(กสอ.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางบุษกรทิพย์ฯ
(กพส.)
นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

นางสาวกมลพรรณฯ
(กสภ.)

นางวีณาฯ
(ที่ปรึกษากลุ่มแผนฯ)

กองสุขาภิบาลอาหาร
- ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ
โรค เปูาหมาย ร้อยละ 78 ผลการดาเนินงานที่ลงในระบบน Daily Plans ยังไม่ได้
รายงานในไตรมาสที่ 2 รายงานในที่ประชุมคณะยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละ 87.80
จะดาเนินการประสานเจ้าของตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงรายงาน
ในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ให้ถูกต้อง
กองการพยาบาลสาธารณสุข
- ร้อยละของผู้ปุวยและผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับการเฝูาระวังภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล (Caregiver) เปูาหมาย ร้อยละ 70 ผลการ
ดาเนินงานที่ลงในระบบน Daily Plans ร้อยละ 34 รายงานในที่ประชุมคณะ
ยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
จะดาเนินการประสานเจ้าของตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงรายงาน
ในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ให้ถูกต้อง
กองสร้างเสริมสุขภาพ
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสานักอนามัยได้รับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจาปีเพิ่มขึ้น(ผลผลิต) ผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจาปีฯ
(ผลลัพธ์) เปูาหมาย ร้อยละ 70 ผลการดาเนินงานที่ลงในระบบน Daily Plans ยัง
ไม่ได้รายงานในไตรมาสที่ 2 รายงานในที่ประชุมคณะยุทธศาสตร์ฯ ผลผลิตร้อยละ
49.83 ผลลั พ ธ์ ยั ง ไม่ มี ผ ลการด าเนิ น การ ตั ว ชี้ วั ด นี้ ข อให้ ล งรายงานผลการ
ดาเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์
ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดเพิ่งจะได้ข้อมูล ทาให้ยังไม่ได้ลงรายงานไตร
มาสที่ 2 ในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ส่วนผลการดาเนินงานทั้ง
ผลผลิ ตและผลลั พธ์ จะดาเนินการประสานข้อมูล กับ เจ้าของตัว ชี้วัดและจะลง
รายงานในระบบฯ ให้ทันภายในกาหนด
ขอให้คณะทางานดาเนินการประสานกับเจ้าของตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลการลงรายงานในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ว่าถูกต้องหรือไม่
โดยเฉพาะตั ว ชี้ วัดเจรจาตกลง และรายงานผลการด าเนิน งานในไตรมาสที่ 2
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561
คณะทางานฯ นอกจากมีห น้าที่ในการรายงานผลการดาเนินงานระบบ
ติดตามประเมินผล Daily Plans ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังมีหน้าที่เพิ่มเติม
ในการรายงานในระบบฯ War room

๑๘
นางภาวิณีฯ
(รองประธานฯ)

นางสาววิจิตต์ฯ
(ก.แผนยุทธศาสตร์ฯ)

ระบบฯ War room เป็นระบบที่ผู้บริหารสานักอนามัยสามารถติดตามผล
การดาเนินงาน 3 ด้าน
- ด้านโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
- ด้านงบประมาณและการเงิน
- ด้านสถานการณ์โรคที่สาคัญในการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุข จะดาเนินการตรวจสอบทั้ง 2 ระบบฯ
ควบคู่กันไปว่าทั้ง 2 ระบบฯรายงานสอดคล้องกันหรือไม่ และจากการตรวจสอบ
รายงานในไตรมาสที่ 1 พบว่าหลายส่วนราชการไม่ลงรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณที่ดาเนินการในโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการด้านโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอให้รายงานผลการดาเนินงานภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน เนื่องจากจะต้องนาเรียนผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหารสานักอนามัย
หากยึดช่วงเวลาการรายงานเดิมที่กาหนดในวันที่ 20 ของทุกเดือนตามรายงาน
ระบบติดตามประเมินผล Daily Plans จะทาให้มีช่วงเวลาที่ข้อมูลตรงกับปัจจุบัน
โดยแบ่งการรายงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดกาหนดว่าใครทาอะไร ที่ไหน อย่างไร รายงานเป็นเปอร์เซ็นต์
ความคืบหน้าโครงการ หากโครงการใดที่มีปัญหาอุปสรรคให้รายงานข้อมูล เพื่อให้
ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคการดาเนินงานโครงการ
ส่วนที่ 2 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานสามารถเลือกประเภทงบประมาณที่ใช้ จะมีการ
ให้ใส่เปูาหมายการใช้จ่ายของแต่ละไตรมาส ขอให้ส่วนราชการตั้งเปูาหมายตาม
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณของแต่ ล ะโครงการ และรายละเอี ย ดการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
การคานวณผลงาน มีบางตัวชี้วัดที่ ต้องการผลสัมฤทธิ์ที่น้อยกว่าเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ ให้ คณะทางานไปเลือก ค่าน้อยดี ส่ว นตัว ชี้วัดที่ต้องดาเนินงานมากกว่า
เปูาหมายให้เลือกค่ามากดี ให้ตั้งค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ไตรมาส เพื่อกากับ
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตัวชี้วั ด ให้ใส่ในไตรมาสที่เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยไตรมาสไหนที่ยังไม่มีผลให้ใส่ 0 ในช่องผลไตรมาส

