ตัวอยาง

การรายงานผลการดําเนินงาน ระหวางป พ.ศ. 2560 – 2562
ตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
คําชี้แจง :
• แบบฟอร ม ที่ 1 ใช ติ ด ตามความก า วหน า ของโครงการเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
(Project monitoring phase) ใน กรณี ที่ โครงการอยู ร ะห ว า งดํ า เนิ น การ ตั้ ง แต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
• แบบฟอรมที่ 2 ใชประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Project
evaluation and utilization) ในกรณี ที่ โ ครงการดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล ว ในช ว ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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-ตัวอยาง-

แบ บฟ อร ม ที่ 1 การติ ด ตามความก า วหน า ของโครงการเพื่ อการขั บ เคลื่ อ น ยุ ท ธศาสตร
(Project monitoring phase)
สวนนําทั่วไป
ก. ระบุวัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนา
1) เพื่อติดตามความกาวหนาและงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน้าํ บริโภคในพื้นที่
25 ลุมน้ํา
2) เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรค และแนวทางการปญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน้าํ บริโภค
ในพื้นที่ 25 ลุมน้ํา
3) เพื่อจัดทําขอเสนอการดําเนินงานในระยะตอไป และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ข. ชวงเวลาของการติดตามความกาวหนา
 ทุกเดือน  ทุกไตรมาส  6 เดือน  ประจําป
ระบุชวงเวลา
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ค. ผูรับผิดชอบในการติดตามความกาวหนา (ระบุหนวยงาน/บุคคล/ตําแหนง)
1) ผูรับผิดชอบหลักในการติดตาม สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ กรมอนามัย
2) ผูรับการติดตาม ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
3) ผูที่เกี่ยวของในการใหขอมูล ประชาชนทั่วประเทศ ศูนยอนามัยที่ 1-12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ,สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอําเภอ ชุมชน/หมูบานประชาชนในพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําประปา
4) อื่นๆ ง. ขอมูลการติดตามทีต่ องดําเนินการ ประกอบดวยการดําเนินการ 5 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การติดตามการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร
สวนที่ 2 การติดตามความคืบหนา แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ
2.1) การติดตามความคืบหนาแผนปฏิบตั ิการ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ (Project Schedule Variance)
2.2) การติดตามความคืบหนาแผนงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ (Project Cost Variance)
สวนที่ 3 การจัดการปญหา อุปสรรคของโครงการในระหวางการดําเนินงาน
สวนที่ 4 การถอดบทเรียนโครงการ
4.1) การสรุปบทเรียนที่สําคัญระหวางการดําเนินงานโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร
4.2) การปรับเปลี่ยนโครงการจากบทเรียน
สวนที่ 5 การสรุปสถานการณของโครงการตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
5.1) สรุปสถานะของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
5.2) สรุปการขับเคลื่อนโครงการตอ สถานะและศักยภาพของแผนยุทธศาสตร
ผูรายงานผลจะตองสรุปผลอยางครบถวน พรอมแนบหลักฐานประกอบ โดยจัดสงมายังสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ภายในวันที่
31 มีนาคม 2562 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย โทร 0 2590 4180
จ. ลงชื่อผูรับผิดชอบในการรายงานผล

ชื่อ-สกุล.......นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป..................................
ตําแหนง...... นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ.............................
โทรศัพท........0 2590 4180............................................................
โทรสาร........0 2590 4183.........................................................
E-mail : ………pornpet.s@anamai.mail.go.th…………………...

ลงชื่อผูตรวจทานความสมบูรณของการรายงานผล.........นายวิโรจน วัชระเกียรติศักดิ์......................................
ตําแหนง........นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ.................
ลงชื่อผูอนุมัติผลการติดตามความกาวหนา..........นางอัมพร จันทวิบูลย........................................................
ตําแหนง.........ผูอํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา...........................
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สวนที่ 1 การติดตามการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร
โครงการ....พัฒนารูปแบบการจัดการน้ําบริโภคในพื้นที่ 25 ลุมน้ํา.....
ระบุลักษณะการเชื่อมโยงกับรายละเอียดยุทธศาสตร (พรอมเหตุผล)
กิจกรรมในการดําเนินงานของ
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1.การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภค
2.การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค

ยุทธศาสตรที่ 1 ปองกัน
และลดปจจัยเสีย่ งดาน
สิ่งแวดลอมตอสุขภาพ

มีระบบปองกัน และลด
ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่
สอดคลองกับสภาพ
ปญหาของพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ

เฝาระวัง ประเมินความ
เสี่ยง และจัดการเพื่อลด
ผลกระทบตอสุขภาพจาก
สิ่งแวดลอม

สวนที่ 2 การติดตามความคืบหนา แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ
2.1) การติดตามความคืบหนาแผนปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ (Project Schedule Variance)

1.การพัฒนารูปแบบการ
จัดการคุณภาพน้ําบริโภค

สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา กรมอนามัย

5 เดือน

แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
เริ่มตน
สิ้นสุด
พ.ย.61
มี.ค.62

2.การเฝาระวังคุณภาพน้ํา
บริโภค

สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา กรมอนามัย

10 เดือน

พ.ย.61

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(Duration)

ส.ค.62

ผลการดําเนินงาน

มีระบบเฝาระวังอนามัย
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง
มลพิษสิ่งแวดลอม

ผลผลิต

แบบจําลองระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ําบริโภค
ระบบเฝาระวังคุณภาพน้ํา
บริโภค

สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
(ลาชา/ตามแผน/เร็วกวาแผน)
- ลาชากวาแผน

เริ่มตน
พ.ย.61

สิ้นสุด
ดําเนินการ
อยู

ธ.ค.61

ดําเนินการ - เริ่มตนลาชากวาแผน และกําลัง
อยู
ดําเนินการอยู

หมายเหตุ

3

สรุปสถานะปจจุบันของความคืบหนาแผนปฏิบัติการ
-

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ําบริโภคไดเริ่มตนตามกําหนดการ แตลาชากวาแผนยังไมเสร็จสิ้น
การฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคเริ่มดําเนินการลาชาวาแผน และกําลังดําเนินการอยู

2.2) การติดตามความคืบหนาแผนงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ (Project Cost Variance)
กิจกรรม
1.การพัฒนารูปแบบการ
จัดการคุณภาพน้ําบริโภค
2.การเฝาระวังคุณภาพน้ํา
บริโภค

ผูรับผิดชอบ
สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
กรมอนามัย
สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
กรมอนามัย

การดําเนินงาน
เริ่มตน

สิ้นสุด

พ.ย.61

มี.ค.62

พ.ย.61

ส.ค.62

ผลการใชจายงบประมาณ
(Actual)
จํานวน

รอยละ

ผลการ
ดําเนินงานคิด
เปนรอยละ

300,000 บาท

80,000 บาท

26

16

200,000 บาท

100,000 บาท

50

20

งบประมาณ
(Budget)

เปรียบเทียบแผน/ผล (Cost Variance)
(รอยละ)
มากกวา
ต่ํากวาแผน ตามแผน
แผน
/
/

สรุปสถานะปจจุบันของความคืบหนาแผนปฏิบัติการ
-

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ําบริโภคมีผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณต่าํ กวาแผนทีก่ ําหนด
การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคใชงบประมาณมีผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณต่ํากวาแผนที่กําหนด
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สวนที่ 3 การจัดการปญหา อุปสรรคของโครงการในระหวางการดําเนินงาน
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ปจจัย
หัวขอ
ระหวางดําเนินโครงการ
ดานบุคลากร

 ผูดําเนินโครงการ
 ผูบริหาร  ผูปฏิบัติ
 ลูกคาโครงการ
 ผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
 อื่นๆ ..........................

ดานการบริหารจัดการ

 รูปแบบการดําเนินงาน
 โครงสรางการบริหาร
 การประสานงาน
 ระเบียบปฏิบัติ
 อื่นๆ ........................

ดานวัตถุดิบ

 วัสดุ/อุปกรณ
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ
 อื่นๆ.........................

ดานงบประมาณ

 ไมเพียงพอ
 อัตราการแลกเปลี่ยน
 อื่นๆ.........................

- ชุมชนที่รายลอมลุมน้ํายังคง

พฤติกรรมเดิม สวนใหญเปนเรื่องทิ้ง
ขยะลงแมน้ํา ใชสารเคมีทาง
การเกษตรลงแมน้ํา รุกล้ําพื้นที่ลมุ น้ํา
ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกลู ลงแมน้ํา

แนวทางการแกไขปญหา
ที่ไดดําเนินการไปแลว

- ประชุมหารือกับผูนําชุมชน เพื่อวาง

มาตรการแกไข/ปองกัน

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการแกไขปญหาตอไป

- จัดทําธรรมนูญรักษลําน้ําของชุมชน

และใหมลี งนามรวมของประชาชน
ริม 2 ฝงน้ํา
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ปจจัย

หัวขอ

ดานสภาวะแวดลอม

 ธรรมชาติ
 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
 อื่นๆ.........................

ดานมวลชนสัมพันธ

 สื่อสาร การประชาสัมพันธ
 การตลาด
 ทําความเขาใจกับมวลชน
 อื่นๆ.........................

ดานเทคโนโลยี

 ขอมูล และสารสนเทศ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 อื่นๆ...........................

ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหวางดําเนินโครงการ

แนวทางการแกไขปญหา
ที่ไดดําเนินการไปแลว

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการแกไขปญหาตอไป
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สวนที่ 4 การถอดบทเรียนโครงการ
4.1) การสรุปบทเรียนที่สําคัญระหวางการดําเนินงานโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร
ปจจัย/กิจกรรม
ดานบุคลากร
- กิจกรรมที่ 1 การเฝาระวัง
- กิจกรรมที่ 2 ..................................

สรุปบทเรียน สถานการณที่สําคัญ
การเฝาระวังถาไมไดมีการสื่อสารอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
และเขาถึงทุกชุมชน ทุกครัวเรือน จะไมไดผลตอการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเลย

ปจจัยแหงความสําเร็จ หรือวิกฤตที่คนพบ
เพื่อการพัฒนารอบตอไป (KSF or CSF)

บทบาทของผูนําทองที่/ผูนําชุมชน/ปราชญชาวบานจะมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนรายลอมลุมน้ํา
อยางยิ่ง

ดานการบริหารจัดการ
- กิจกรรมที่ 1 ..................................
- กิจกรรมที่ 2 ..................................
ดานวัตถุดิบ/เครื่องมืออุปกรณ
- กิจกรรมที่ 1 ..................................
- กิจกรรมที่ 2 ..................................
ดานงบประมาณ
- กิจกรรมที่ 1 ..................................
- กิจกรรมที่ 2 ..................................
ดานสภาวะแวดลอม
- กิจกรรมที่ 1 ..................................
- กิจกรรมที่ 2 ..................................
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ปจจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรียน สถานการณที่สําคัญ

ปจจัยแหงความสําเร็จ หรือวิกฤตที่คนพบ
เพื่อการพัฒนารอบตอไป (KSF or CSF)

ดานมวลชนสัมพันธ
- กิจกรรมที่ 1 ..................................
- กิจกรรมที่ 2 ..................................
ดานเทคโนโลยี
- กิจกรรมที่ 1 .................................
- กิจกรรมที่ 2 ..................................

4.2) การปรับเปลี่ยนโครงการจากบทเรียน

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมและการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
 มี
 ไมมี
เพราะ จะมีการประชุมผูนําทองที่/ผูนําชุมชน/ปราชญชาวบานใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการเฝาระวัง
ลุมน้ําของชุมชน
การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
 มี
 ไมมี
เพราะ.........................................................................
การปรับเปลี่ยนระยะเวลาดําเนินการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
 มี
 ไมมี
เพราะ.........................................................................
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สวนที่ 5 การสรุปสถานการณของโครงการตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
5.1) สรุปสถานะของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
กลยุทธ เฝาระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากสิ่งแวดลอม โครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการน้ําบริโภคในพื้นที่ 25 ลุมน้ํา
ผลงานที่ผานมา
คาคะแนน
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
แนวโนมสภาพการณการบรรลุ
ปปจจุบัน 1 2 3 4 5
2559
2560
2561
N/A
N/A
N/A มีระบบเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
N/A
3 5 7 9 11 บรรลุระบบเฝาระวังได 1 ระบบ
พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม
5.2) สรุปการขับเคลื่อนโครงการตอสถานะ และศักยภาพของแผนยุทธศาสตร
ความตองการของลูกคา
สถานการณ SWOT
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
กอนการดําเนินโครงการ
1.การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ไดรูปแบบตามลักษณะลุมน้ํา
คุณภาพน้ําบริโภค
ของชุมชน
2. การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค

ทางเลือกยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปองกันและ
ลดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ตอสุขภาพ
กลยุทธ : เฝาระวัง ประเมินความ

ความเปลี่ยนแปลง
(ในขณะที่ทําโครงการ)
การกระทําของกิจกรรมยัง
ไมไดสะทอนการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําเพื่อการบริโภค มี
การเปลี่ยนแปลงการไดเพียง
เสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบ รูปแบบ
ตอสุขภาพจากสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ : ติดตามเฝาระวัง
คุณภาพน้ําเพื่อการบริโภคใน
ภาพรวมระดับประเทศ
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-ตัวอยาง-

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(Project evaluation and utilization)

สวนนําทั่วไป
ก. ระบุวัตถุประสงคของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงานและแผนงบประมาณการประเมินการทํางานของโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitals
2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประเมินการทํางานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitals ตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับบริการในโรงพยาบาล
3) ประเมินผลการบรรลุเปาหมายของการประเมินการทํางานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitals
และเปาหมายของยุทธศาสตร
ข. ผูรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการ(ระบุหนวยงาน/บุคคล/ตําแหนง)
1) ผูรับผิดชอบหลักในการประเมินผลสัมฤทธิ์ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2) ผูรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3) ผูที่เกี่ยวของในการใหขอมูล ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
4) อื่นๆ ค. ขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการที่ตองดําเนินการ ประกอบดวยการดําเนินการ 8 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารแผนปฏิบัติการ
1.1) การสรุปผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แผนงาน แผนงบประมาณของโครงการ
1.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ (+) ไมสําเร็จ (-)
1.3) สรุปแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัตกิ ารในรอบปงบประมาณตอไป
สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ และประโยชนที่มีตอลูกคาหลักของโครงการ
2.1) การสนองตอบความตองการและการสรางความสัมพันธกับลูกคา
2.2) สรุปผลการตอบสนองความตองการของลูกคา
สวนที่ 3 การประเมินการนําสงผลสัมฤทธิ์ที่ตอเนื่อง คุมคา ยั่งยืน
สวนที่ 4 การประเมินผลตามตัวชีว้ ัด คาเปาหมายของโครงการ
4.1) ผลตัวชี้วัด คาเปาหมาย
4.2) ขอเสนอแนะในการวัดผลรอบปงบประมาณตอไป
สวนที่ 5 การประเมินผลการบํารุงรักษา การพัฒนาตอเนื่อง
5.1) มาตรการการบํารุงรักษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหคงอยูและพัฒนาตอเนือ่ ง
5.2) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องใหคุมคาสูงสุด
สวนที่ 6 การสรุปปญหา อุปสรรค และบทเรียนโครงการ
6.1) สรุปปญหา อุปสรรค การแกไข
6.2) บทเรียนจากการดําเนินงานโครงการ/ ขอคนพบที่สาํ คัญของโครงการ
สวนที่ 7 สรุปผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร
7.1) สถานะ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
7.2) สถานะ ศักยภาพของแผนยุทธศาสตร
สวนที่ 8 ขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารโครงการ
ผูรายงานผลจะตองสรุปผลอยางครบถวน พรอมแนบหลักฐานประกอบ โดยจัดสงมายังสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย โทร 0 2590 4253
ง. ลงชื่อผูรับผิดชอบในการรายงานผล ชือ่ -สกุล..........นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัลย..................................................
ตําแหนง.......นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ......................................
โทรศัพท......0 2590 4253.....................................................................
โทรสาร........0 2590 4321.....................................................................
E-mail: … chirdsak.k@anamai.mail.go.th …………………………..……
ลงชื่อผูตรวจทานความสมบูรณของการรายงานผล.......นางปรียานุช บูรณะภัคดี............................................
ตําแหนง.........นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ...........................................
ลงชื่อผูอนุมัติผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ..........นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ.......................................
ตําแหนง.........ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม.................................................
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สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารแผนปฏิบัติการ
1.1) การสรุปผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แผนงาน แผนงบประมาณของโครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนการ
ดําเนินงาน
Project
Schedule: PS

งบประมาณ
Project Cost: PC

ระยะ
เวลา
ดําเนิน
งาน
ยอดรวม

การเบิกจาย

รอยละการ
เบิกจาย

ประเมินการทํางานของโรงพยาบาล สํานัก
๕ 350,000 300,000 85.70
ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN อนามัย
เดือน
บาท
บาท
Hospitals
สิง่ แวดลอม
กรม
อนามัย

เริ่มตน
(ว/ด/ป)

เม.ย.
61

สิ้นสุด
(ว/ด/
ป)

ส.ค.
61

ผลการ
ดําเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้น
กิจกรรม
เริ่มตน
(ว/ด/ป)

พ.ค.
61

สิ้นสุด
(ว/ด/
ป)

สรุปผล PS : PC
ของกิจกรรม

ส.ค. PC : โครงการเบิกจาย
61 งบประมาณไมเปนไปตาม
เปาหมาย (ดําเนินการได
ครบถวนแตประหยัด
งบประมาณรอยละ 85.70)
PS : โครงการเริ่มตนชากวา
แผน ๑ เดือน แตแลวเสร็จ
ตามแผน ภายใน ๕ เดือน

1.2) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ (+) ไมสําเร็จ (-)
1. โครงการสามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ ๑๕ เนื่องจากลดจํานวนคนและจํานวนวันที่ตองไปประเมินคนในพื้นที่ แตใชกลไกการบูรณาการรวมกับพื้นที่
แตไดผลสัมฤทธิ์เหมือนกัน (+)
2. โครงการเริ่มตนชากวาแผนงาน ๑ เดือน เนื่องจากการขาดขอมูลในเชิงพื้นที่ การประสานความรวมมือกับพื้นที่มีความลาชา จึงไมสามารถที่จะวางแผนประเมินไดทัน
จึงสงผลใหลาชากวาแผน แตสามารถที่จะแลวเสร็จตามเวลาได (-)
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1.3) สรุปแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการในรอบปงบประมาณตอไป (ระบุ)
1) การแตงตั้งภาคีในระบบสาธารณสุข เพื่อรวมเปนหนวยงานทํางานเชิงพื้นที่ ที่ตองมีความรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ เพื่อสะทอนกลับมา
ยังผูประเมิน เพื่อใชในการประเมินผล
2) โครงการสามารถลดตนทุนการดําเนินงานได โดยการใชคนจากพื้นที่
สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ และประโยชนที่มีตอลูกคาหลักของโครงการ
2.1) การสนองตอบความตองการและการสรางความสัมพันธกับลูกคา
กิจกรรม

ลูกคาหลัก

ประเมินการทํางาน โรงพยาบาลที่เขา
ของโรงพยาบาลตาม รวมโครงการ
มาตรฐาน GREEN & 958 แหง
CLEAN Hospitals

ความตองการ /
ความคาดหวังของ
ลูกคา
- ใหมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาลที่ได
มาตรฐาน
- การลดความเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่จะ
สงผลกระทบตอผู
ใหบริการและ
ผูรับบริการ และตอ
ชุมชน

กิจกรรม/บริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา

กิจกรรม/บริการ
ที่กําหนดใน
โครงการ
- การพัฒนาทักษะ
แกโรงพยาบาลใน
การทํางานตาม
มาตรฐาน G & C
- การจัดทําคูมือ
มาตรฐาน G&C
เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาของ
โรงพยาบาล
- การสงเสริมใหมี
การแลกเปลี่ยนรู

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/บริการตาม
โครงการ
- ไดพัฒนาทักษะแก
บุคลากรของโรงพยาบาล
ในการทํางานตาม
มาตรฐาน G&C จํานวน
๑๐๐ คน
- มีคูมือมาตรฐาน G&C ที่
สงมอบไปยังทุก
โรงพยาบาลที่เขารวม
โครงการ ทั้งในรูปแบบ
ของคูมือและ e-book
- มีการจัดประชุมเสวนา

มาตรการการ
สื่อสารและสราง
ความยั่งยืนแก
ลูกคา

สรุปผลการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

- มีการนําสง
บทเรียน แนวปฏิบัติ
ที่ดีจากโรงพยาบาล
ทั่วทั้งประเทศที่ประ
สอบความสําเร็จจาก
มาตรฐาน G&C
- มีการจัดทํา
ชองทางเพื่อใชใน
การสื่อสารกับ
โรงพยาบาลที่เขา
รวมโครงการ เพื่อ

- โรงพยาบาลที่เขารวม
โครงการ ๙๕๘ แหง ได
ผานมาตรฐานทุกแหง และ
ผานมาตรฐานระดับดีมาก
รอยละ ๔๐
- กอนเขารวมโครงการมี
โรงพยาบาลถึงรอยละ ๗๐
ที่มีอุบัติการณกระทบตอ
ผูรับบริการและผูใหบริการ
แตหลังจากผานมาตรฐาน
G&C ถึงรอยละ ๑๕
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กิจกรรม

ลูกคาหลัก

ผูบริหาร

ความตองการ /
ความคาดหวังของ
ลูกคา

กิจกรรม/บริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา

กิจกรรม/บริการ
ที่กําหนดใน
โครงการ
ตามมาตรฐาน G&C
- การให
ขอเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
แกโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน G&C
- การเปดโอกาสให
ผูใหบริการเขามามี
สวนรวมในการ
ประเมิน

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/บริการตาม
โครงการ
วิชาการมาตรฐาน G&C
และมอบรางวัลผูผาน
เกณฑปละ ๑ ครั้ง
- ทุกโรงพยาบาลที่ไดรับ
การประเมินจะไดรับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
ใหไดมาตรฐานและมี
โรงพยาบาลที่นําไป
ปรับปรุงจนผานมาตรฐาน
G&C ในระดับพื้นฐานทุก
แหง และในระดับดีมาก
รอยละ ๔๐
การมีสารสนเทศ
- การวิเคราะห
- ผูบริหารไดรับ
และขอเสนอแนะเชิง ผลการประเมินเพื่อ สารสนเทศเพื่อการ
นโยบายเพื่อการ
การนําเสนอขอมูล
ตัดสินใจจนนําไปสูการ
พัฒนาอนามัย
การตัดสินใจในการ สรางนโยบาย เพื่อการ
สิ่งแวดลอมใน
พัฒนามาตรฐาน
ปรับปรุงและพัฒนา

มาตรการการ
สื่อสารและสราง
ความยั่งยืนแก
ลูกคา

สรุปผลการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

การตอบขอสักถาม
เพื่อการให
ขอเสนอแนะในการ
พัฒนา (กลุมไลน)

- กอนเขารวมโครงการมี
ชุมชนรองเรียนในปญหา
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลถึง ๒๕ แหง
แตผานมาตรฐาน G&C
แลวไมมีการรองเรียนจาก
ชุมชนเลย

- การเสวนาระดับ
บริหารประจําป
เพื่อการยกระดับ
มาตรฐาน G&C

- โครงการไดสนองตอบตอ
ผูบริหารที่ตองการ
สารสนเทศของมาตรฐาน
G&C
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กิจกรรม

ลูกคาหลัก

ความตองการ /
ความคาดหวังของ
ลูกคา

กิจกรรม/บริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา

กิจกรรม/บริการ
ที่กําหนดใน
โครงการ
โรงพยาบาลในสังกัด อนามัยสิ่งแวดลอม
กระทรวง
สาธารณสุข

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/บริการตาม
โครงการ
โครงสรางพื้นฐาน
โรงพยาบาลใหได
มาตรฐาน G&C

มาตรการการ
สื่อสารและสราง
ความยั่งยืนแก
ลูกคา

สรุปผลการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

2.2) สรุปผลการตอบสนองความตองการของลูกคา
 โครงการสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดสมบูรณ
 โครงการสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดบางสวน
 โครงการไมสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาได
 อื่นๆ (ระบุ)
สวนที่ 3 การประเมินการนําสงผลสัมฤทธิ์ที่ตอเนื่อง คุมคา ยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อทําโครงการแลวเสร็จ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ (กรุณาระบุรายละเอียด)
มิติดานสังคม

ผลผลิต (Output) :
โรงพยาบาลไดมาตรฐาน G&C
- โรงพยาบาล
โรงพยาบาลไดมาตรฐาน GREEN & ระดับพื้นฐาน จํานวน ๙๕๘ แหง และ สามารถสราง
CLEAN Hospitals
ในระดับดีมาก จํานวน ๓๘๓ แหง
กระแสสังคม

มิติดานเศรษฐกิจ

มิติดานความมั่นคง

- มีการสงเสริมการ
สรางงานอาชีพแก
เกษตรกรที่ปลูกพืช

-

มิติดานการเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

- มีโรงพยาบาล
จํานวน ๑๐๐ แหง
ที่มีความรวมมือกับ
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ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ
ผลลัพธ (Outcome) :
-ปญหาอุบัติการณในโรงพยาบาลที่
สงผลกระทบตอผูใหบริการและ
ผูรับบริการลดลง
- โรงพยาบาลสามารถลดตนทุนดาน
พลังงาน
ผลกระทบ (Impact) :
- คุณภาพชีวิตของบุคลากรดีขึ้น
- ภาพลักษณของโรงพยาบาลดีขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อทําโครงการแลวเสร็จ
- อุบัติการณในโรงพยาบาลที่สงผล
กระทบตอผูใหบริการและผูรับบริการ
จากรอยละ ๗๐ ลดลงเหลือ รอยละ
๑๕
- โรงพยาบาลรอยละ ๓๕ สามารถลด
ตนทุนดานพลังงานได
- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดัชนี
ความสุขในการทํางานดีขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับที่ผานมา ผานการ
สอบถามบุคลากรเปาหมายที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน G&C
- ยังไมไดมีการประเมินภาพลักษณ
ของโรงพยาบาลในมุมมองของชุมชน
รายลอมโรงพยาบาลที่เขารวม
โครงการ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ (กรุณาระบุรายละเอียด)
มิติดานสังคม

มิติดานเศรษฐกิจ

อารยสถาปตย เพื่อ
คนทั้งมวลที่ให
ความสําคัญกับการ
พัฒนาหองน้ํา
สําหรับคนพิการ
และผูม ีภาวะสูงอายุ

ปลอดสารพิษที่สง
มอบใหกับ
โรงพยาบาล จํานวน
๒๐๐ ราย และมี
รายไดรวมทั้งระบบ
ไมนอยกวา ๒๕๐
ลานบาท

มิติดานความมั่นคง

มิติดานการเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

เกษตรกรที่ปลูกพืช
ปลอดสารพิษ และ
นํามาขายใหกับ
โรงพยาบาล
- มีโรงพยาบาล
จํานวน ๒๐ แหงที่
นําพลังงาน
แสงอาทิตยที่
นํามาใชใน
โรงพยาบาล
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สวนที่ 4 การประเมินผลตามตัวชี้วัด คาเปาหมายของโครงการ
4.1) ผลตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์
ผลผลิต (Output) :
โรงพยาบาลไดมาตรฐาน GREEN & CLEAN
Hospitals

ผลลัพธ (Outcome) :
-ปญหาอุบัติการณในโรงพยาบาลที่สงผลกระทบ
ตอผูใหบริการและผูรับบริการลดลง
- โรงพยาบาลสามารถลดตนทุนดานพลังงาน

เชิงปริมาณ
โรงพยาบาลที่เขารวม
พัฒนาสูมาตรฐาน G&C
จํานวน ๙๕๘ แหง

- รอยละของโรงพยาบาลที่
เขารวมมาตรฐาน G&C
และสามารถพัฒนาใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับกอนเขารับการ
พัฒนา รอยละ ๙๐

ประเภทตัวชี้วัด คาเปาหมาย (ผลที่เกิดขึ้น)
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
-โรงพยาบาลที่ผาน
มาตรฐานระดับพื้นฐาน
๙๕๘ แหง และมีระดับดี
มากรวมอยูดวยถึง ๓๘๓
แหง
- อุบัติการณในโรงพยาบาล
ที่สงผลกระทบตอผู
ใหบริการและผูรบั บริการ
จากรอยละ ๗๐ ลดลงเหลือ
รอยละ ๑๕
- โรงพยาบาลรอยละ ๓๕
สามารถลดตนทุนดาน
พลังงานได
- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตออนามัย
สิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล
เฉลี่ยรอยละ ๘๗

-

เชิงความคุมคา
- คาเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่
ใชในการลงทุนเพื่อการ
พัฒนาใหผานเกณฑ
มาตรฐาน G&C เฉลี่ย
โรงพยาบาลละ ๑.๕ ลาน
บาท
- คาเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่
สามารถประหยัดไดจากการ
ผานมาตรฐาน G&C เฉลี่ย
โรงพยาบาลละ ๓๐๐,๐๐๐
ภายใน ๒ ป
- คาเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่
เปนรายไดจากการคัดแยก
ขยะเฉลี่ยโรงพยาบาลละ
๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป
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4.2) ขอเสนอแนะในการวัดผลรอบปงบประมาณตอไป (ระบุ)
1) การพัฒนาโรงพยาบาลที่ผานมาตรฐานระดับพื้นฐานใหเขาสูมาตรฐานระดับดีมากเพิ่มมากขึ้น
2) ใหมีการประเมินความคุมคาที่ครอบคลุมประเด็นอื่นมากขึ้น นอกเหนือจากดานขยะและพลังงาน เชน ตนทุนดานการบริหาร ตนทุนดานพัฒนาบุคลากร ตนทุน
ดานการจัดการโครงสรางพื้นฐาน เปนตน
3) ใหมีการประเมินผลประโยชนทีเกิดแกประชาชนที่มาใชบริการและประชาชนรายลอมในชุมชนรอบๆ โรงพยาบาล
สวนที่ 5 การประเมินผลการบํารุงรักษา การพัฒนาตอเนื่อง
5.1) มาตรการการบํารุงรักษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหคงอยูและพัฒนาตอเนื่อง
กิจกรรม
มาตรการการบํารุงรักษา พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบ
- การกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลที่ตองมีการทบทวนมาตรฐานทุกๆ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประเมินการทํางานของ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน ๒ ป
- การเสวนาเพื่อการสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ในระหวางโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาอยาง
GREEN & CLEAN
ตอเนื่องของโรงพยาบาล
Hospitals
- การยกระดับมาตรฐาน G&C สูมาตรฐาน G&C plus เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่องของโรงพยาบาล
5.2) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องใหคุมคาสูงสุด (จากผูประเมิน)
1) โรงพยาบาลควรจะมีการสรางสรรคสิ่งใหมหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามาตรฐาน G&C ของโรงพยาบาลใหเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยางตอเนื่อง
2) โรงพยาบาลไดนําความตองการความเดือดรอนของผูใหบริการและผูรับบริการ มาเปนสวนหนึ่งในการสนองตอบผานการทํางานของมาตรฐาน G&C
3) การยกระดับโรงพยาบาลที่ผานมาตรฐาน G&C ระดับดีมาก และมีแนวปฏิบัติที่โดดเดนดานตางๆ ใหเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูความเปนเลิศประจําพื้นที่
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สวนที่ 6 การสรุปปญหา อุปสรรค และบทเรียนโครงการ
6.1) สรุปปญหา อุปสรรค การแกไข
กิจกรรม
ประเมินการทํางานของโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN
Hospitals

ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ

(บุคลากร การจัดการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การตลาด เทคโนโลยี
สภาพแวดลอม)

การแกไขที่ไดดําเนินการไปแลว

โครงสรางพื้นฐานของโรงพยาบาล ทั้งอาคารสถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย
เปนรูปแบบเดิม ซึ่งไมสอดคลองกับการพัฒนาตามมาตรฐาน G&C

โรงพยาบาลไดมีการสรุปสภาพการณของอาคาร
สถานที่ และระบบบําบัดน้ําเสีย ที่เขารวมโครงการทุก
แหง เพื่อสะทอนขอมูลสูผูบริหาร นําไปใชในการ
วางแผนในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจากประเมินมี
ถึง ๑๐๐ แหงที่ไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
G&C
การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีโรงพยาบาล ฝกอบรมหลักสูตรนักจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
ถึงรอยละ ๓๐ ที่ไมมีผูเชี่ยวชาญดานอนามัยสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลระดับปฏิบัติการและระดับเชี่ยวชาญ ซึ่ง
สามารถผลิตบุคลากรไดถึง ๒๐๐ คน
การรองเรียนจากชุมชนรายลอมโรงพยาบาลตอปญหาขยะและน้ําเสียของ ปรับปรุงขยะและน้ําเสีย และใหชุมชนไดเขามามีสวน
โรงพยาบาล
รวมในการพัฒนา เพื่อใหเกิดความเขาใจ
กระบวนการพัฒนาของโรงพยาบาล

6.2) บทเรียนจากการดําเนินงานโครงการ/ ขอคนพบที่สําคัญของโครงการ
- การสะทอนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากสภาพปญหาของสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลแกผูบริหารจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการจัดสรรแกโรงพยาบาล
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เมื่อโรงพยาบาลไดสงผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน และไดเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา จะทําใหเกิดความเขาใจและ
ชวยแกไขปญหาใหลดลงได
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สวนที่ 7 สรุปผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร
7.1) สถานะ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ
กิจกรรม
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการสําคัญ
ตัวชี้วัดและเปาหมาย)
ประเมินการทํางานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ยุทธศาสตรที่ ๑ ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
GREEN & CLEAN Hospitals
ตอสุขภาพ
เปาประสงค : มีระบบปองกันและลดผลกระทบจากปจจัย
เสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดที่สอดคลองกับสภาพปญหาของ
พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการสําคัญ : ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดและเปาหมาย : มีระบบการรับรองมาตรฐานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อทําโครงการแลวเสร็จ
 ผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรดังนี้
1) มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลดวยมาตรฐาน G&C
2) มีโรงพยาบาลที่ผานมาตรฐานระดับพื้นฐาน ๙๕๘
แหง และมีระดับดีมากรวมอยูดวยถึง ๓๘๓ แหง
3)

 ผลสัมฤทธิ์ไมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรเพราะ
1)
2)
3)
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7.2) สถานะ ศักยภาพของแผนยุทธศาสตร
ระบุศักยภาพของแผนยุทธศาสตร (SWOT Analysis)
ศักยภาพกอนทําโครงการ
- โรงพยาบาลที่มีปญหาดานการจัดการอนามัย
- weakness
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
- ผูใหบริการและผูรับการไดรับผลกระทบจาก
ปญหาความไมมีมาตรฐานของอนามัยสิ่งแวดลอม

ศักยภาพหลังทําโครงการ
- มีการจัดทํามาตรฐาน G&C เพื่อเปนระบบในการ
ยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาล
- อุบัติการณในโรงพยาบาลที่สงผลกระทบตอผูใหบริการ
และผูรับบริการ จากรอยละ ๗๐ ลดลงเหลือ รอยละ ๑๕

สวนที่ 8 ขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารโครงการ
 ดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณตอไป เพราะเปนโครงการที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลใหไดมาตรฐาน และยัง
สงผลตอบุคลากรผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการ และชุมชนที่อยูรายลอมโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังชวยใหโรงพยาบาลประหยัดตนทุนไดถึง.....บาทตอป และเพิ่ม
รายไดแกโรงพยาบาลไดมากกวา ..... บาทตอป ที่สําคัญคือการไดมาซึ่งสารสนเทศที่นํามาใชในการตัดสินใจของผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงโครงสราง
ของโรงพยาบาล
 ดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณตอไป แตตองปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………
 ยกเลิกการดําเนินงานโครงการ เพราะ…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………...………………….………………
 ยกเลิกการดําเนินงานกิจกรรม เพราะ….…………………………………………………….…………………………………………………………………….…….………………………………………………
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
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