รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

ตัวชี้วัดที่ C3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ชื่อหนวยงานผูจัดทํารายงาน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ชื่อ-สกุล นายทัยธัช หิรัญเรือง
โทรศัพท 0 2590 4259
1) ขอมูลผลการดําเนินงานตามเกณฑการใหคะแนน :
5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562)
ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน คะแนนที่
ลําดับที่/ ชื่อไฟลหลักฐาน
1 Assessment: มีระบบบริหารจัดการ
1.00
1.00
ขอมูลและการวิเคราะหปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและ
0.50
0.50 คะแนนที่ 1-1 ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศการจัดการเหตุรําคาญของ
เพียงพอในการวิเคราะหปญหาและนําไปสู
ประเทศ และสถานการณปญหาเหตุ
1) HL ปชช./ Competency จนท. 2)
รําคาญของประเทศ
ขอเสนอเชิงนโยบาย 3) มาตรการในพื้นที่
- มีการวิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยู 0.20
0.20 คะแนนที่ 1-1 บทวิเคราะห GAP เพื่อ
ในปจจุบันกับมาตรฐาน/ เปาหมายที่
นําไปสูการคาดการณและพัฒนาระบบ
กําหนด
การจัดการเหตุรําคาญ
- มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความ
0.15
0.15 คะแนนที่ 1-1 บทวิเคราะหขอมูลความ
ตองการและความคาดหวังของ Customer
ตองการและความคาดหวังของ
และ Stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึงมี
Customer และ Stakeholder (ป 2562)
ในอนาคต (หมวด 3)
- มีขอมูล Best Practice ทั้งในประเทศ/
0.15
0.15 คะแนนที่ 1-1 ขอมูล อปท. ตนแบบการ
ตางประเทศ (หมวด 4)
พัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญของ
ประเทศไทย (Best Practice)
1.2 มีระบบการจัดเก็บขอมูลและติดตาม
0.10
0.10
ขอมูลตาม KPI และขอมูลปจจัยที่สงผล
กระทบ
- มีการจัดเก็บขอมูลสําคัญของ ตัวชี้วัด
0.10
0.10 คะแนนที่ 1-2 การจัดเก็บขอมูลสําคัญ
Core Function อยางเปนระบบบน
ของ ตัวชี้วัดเหตุรําคาญบนเว็บไซตกลาง
เว็บไซตกลางของหนวยงาน (หมวด 4)
ของหนวยงาน
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและ
0.30
0.30
วิเคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรการทุก 3 เดือน
- มีระบบการประเมินผลมาตรการ (หมวด
0.15
0.15 คะแนนที่ 1-3 ระบบการประเมินผล
2)
มาตรการ
- มีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรการทุก
3 เดือน (หมวด 2)
1.4 มีแผน/ แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลอง
กับผลการวิเคราะหในขอ 1.1) เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคปรับปรุงผลการ

0.15

0.15

0.10

0.10

คะแนนที่ 1-3 ผลการติดตามและ
ประเมินผลมาตรการ
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เกณฑการประเมิน
- มีแผน/ แนวทางปฏิบัติ (หมวด 2)

คะแนน
0.04

คะแนนที่
ลําดับที่/ ชื่อไฟลหลักฐาน
0.04 คะแนนที่ 1-4 แผนการดําเนินงานพัฒนา
ระบบการจัดการเหตุรําคาญ ประจําป
2562 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
0.04 คะแนนที่ 1-4 แผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการจัดการเหตุรําคาญ (รอบ
5 เดือนหลัง)
0.02 คะแนนที่ 1-4 กิจกรรมการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและ
ผูรับบริการรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย

- มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและ
ภายนอก (HRD/ HRM) (หมวด 5)

0.04

- มีกิจกรรมการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงานและผูรับบริการรวมทั้งผู
มีสวนไดสวนเสีย (หมวด 3)

0.02

Advocacy & Intervention : มีขอเสนอ
เชิงนโยบายและมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา
(ประเมินและใหคะแนนโดยคณะ กก.
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ
หรือระดับเขตสุขภาพ (หมวด 2)
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด หรือ
พื้นที่ (หมวด 2)
2.2 มาตรการดําเนินการ
- มี Data base หรือ Information base
รองรับการกําหนดมาตรการ (หมวด 4)

1.00

1.00

0.20
0.10

0.20
0.10

0.10

0.10

0.50
0.10

0.50
0.10

- มี Knowledge base รองรับการ
กําหนดมาตรการ (หมวด 4)

0.20

0.20

- มี Customer/ Stakeholder base
(ตอบสนองตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) (หมวด
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับ
บทบาทใหมกรมอนามัยRe-role :
Smart Governance by national
lead /regional lead)
- มีการกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับ
บทบาทใหม (หมวด 6)

0.20

0.20

0.15

0.15

0.15

0.15

คะแนนที่ 2-1 ขอเสนอเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ
คะแนนที่ 2-1 ขอเสนอมาตรการระดับ
พื้นที่
คะแนนที่ 2-2 Data base หรือ
Information base รองรับการกําหนด
มาตรการ
คะแนนที่ 2-2 Knowledge base
รองรับการกําหนดมาตรการการพัฒนา
ระบบการจัดการเหตุรําคาญตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
คะแนนที่ 2-2 Customer/Stakeholder
base การพัฒนาระบบการจัดการเหตุ
รําคาญ

คะแนนที่ 2-3 มาตรการมีความ
สอดคลองกับบทบาทใหมกรมอนามัย
Re-role: Smart Governance by
ตัวชี้วัดที่ C3 เหตุรําคาญ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน
2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง
0.15
HL ปชช. / Competency จนท.(สง
มอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
- มีการจัดทํา Key Message และเนื้อหา
0.15
เพื่อสราง HL ปชช. /เพิ่ม Competency
ประชาชนและ/หรือเจาหนาที่ และสงให
ศูนยสื่อสารสาธารณะ (หมวด 5)
Implementation: การขับเคลื่อน
1.00
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสู
0.20
กรรมการระดับกระทรวง (เชน เวที
ประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต
(เชน การประชุมเขตสุขภาพ) /ระดับกรม
(การประชุม Tuesday Regular
Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับหนวยงาน
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสู
กรรมการระดับกระทรวง (เชน เวทีประชุม
ผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การ
ประชุมเขตสุขภาพ) (หมวด 2)
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสู
กรรมการระดับกรม (การประชุม Tuesday
Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับ
หนวยงาน (หมวด 2)
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ลงสูพื้นที่ภายใตบทบาทใหม (Smart
regulator/ Facilitator + Enabler +
Governance)
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู
พื้นที่ภายใตบทบาท Smart regulator,
Facilitator + Enabler, Governance
(หมวด 2, 6)
3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูปชช./
competency ไปสูเจาหนาที่
- มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน HL (เชน
การสรางความรอบรู การจัด
สภาพแวดลอม การสื่อสารสุขภาพ ฯลฯ)
ไปสูประชาชน (หมวด 5)

คะแนนที่
0.15
0.15

รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

ลําดับที่/ ชื่อไฟลหลักฐาน

คะแนนที่ 2-4 บันทึกถึงศูนยสื่อและ Key
Message สราง HL

1.00
0.20

0.10

0.10

0.10

0.10

0.50

0.50

0.50

0.50

0.15

0.15

0.15

0.15

คะแนนที่ 3-1 การนําขอเสนอเชิง
นโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง/
ระดับเขต

คะแนนที่ 3-2 การดําเนินการขับเคลื่อน
มาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท Smart
regulator

คะแนนที่ 3-3 การจัดกิจกรรมการ
ขับเคลื่อน HL ไปสูประชาชน/
competency ไปสูเจาหนาที่
ตัวชี้วัดที่ C3 เหตุรําคาญ
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เกณฑการประเมิน
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ (Digital
Transformation)
- มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่
นําไปสูการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการของหนวยงาน (หมวด 4)
Output  Good Outcome
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล
มีระบบการจัดการเหตุรําคาญตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข รอยละ 5
Best Outcome
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล
มีระบบการจัดการเหตุรําคาญตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข รอยละ 7
คะแนนรวม

คะแนน
0.15

คะแนนที่
0.15

0.15

0.15

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

5.00

5.00

รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

ลําดับที่/ ชื่อไฟลหลักฐาน

คะแนนที่ 3-4 การนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ

คะแนนที่ 4 รอยละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับเทศบาลมีระบบการจัดการ
เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ
คะแนนที่ 5 รอยละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับเทศบาลมีระบบการจัดการ
เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

2) ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
1) การจัดการเหตุรําคาญเปนการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งเปนบทบาท
ของ อปท. ในการจัดการปญหาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
2) สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มีนโยบายและใหการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญตามกฏหมายวาด
สาธารณสุข

3) ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน
1) การพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญตามกฏหมายวาดวยการสาธารณสุข มิไดเปนตัวชี้วัดของกรมอนามัย จึงไมมีฐานขอมูลใน
Dashboard

4) หลักฐานอางอิง (ใหระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง และนําเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ในระบบ DOC 4.0)

ตัวชี้วัดที่ C3 เหตุรําคาญ

