ั
การประชุมคณะทางานประเมินผลสมฤทธิ
แ
์ ผนยุทธศาสตร์
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ตาม
การพ ัฒนาระบบสง
ั
่ งแผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคม
แผนพ ัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในชว
แห่งชาติ ฉบ ับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ครงที
ั้ ่ 1/2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-14.00 น.
ั ้ 4 ตึกกรมอนามัย
ณ ห ้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชน

วาระการประชุม
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพือ
่ ทราบ

ั ฤทธิแ
1.1 คาสงั่ แต่งตัง้ คณะทางานประเมินผลสม
์ ผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อมฯ
ั ฤทธิแ
1.2 กรอบการประเมินผลสม
์ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสง่ เสริม
สุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อมฯ
วาระที่ 2 เรือ
่ งเสนอเพือ
่ พิจารณา
ั ฤทธิแ
2.1 กรอบระยะเวลา (Timeline) ในการประเมินผลสม
์ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อมฯ
วาระที่ 3 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพือ
่ ทราบ
ั
1.1 คาสง่ ั แต่งตงคณะท
ั้
างานประเมินผลสมฤทธิ
แ
์ ผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาระบบ
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ (คาสง่ ั ที่ 3/2561 ลว.4 ม.ค.61)
สง
องค์ประกอบ
1. รองอธิบดีทด
ี่ แ
ู ล กผ.
2. ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ไี่ ด ้รับมอบหมาย
3. ผอ. กผ.
4. ตัวแทน Cluster ที่ 1-6, 9, 10,
ศอ.1, 5, 7, 11

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
กพร., สขรส.,
คณะทางาน
บทบาทหน ้าที่
1.จัดทาข ้อเสนอกรอบแนวทางการประเมินผล
ต่อ คกก. บริหารแผนยุทธศาสตร์
2.ออกแบบการเก็บข ้อมูล วิธวี เิ คราะห์
กลุม
่ เป้ าหมายและเครือ
่ งมือในการประเมินผล
3.ดาเนินการเพือ
่ ให ้เกิดการประเมินผลแผน
ิ้ สุดแผน
ยุทธศาสตร์ระยะครึง่ แผนและสน
4.จัดทารายงานเสนอต่อ คกก. บริหารแผน
ยุทธศาสตร์
5.ปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องตามทีไ่ ด ้รับ
มอบหมาย

ั
1.2 กรอบการประเมินผลสมฤทธิ
แ
์ ผนยุทธศาสตร์การ
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัย
พ ัฒนาระบบสง
สงิ่ แวดล้อมฯ

1. การติดตามประเมินผล
แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและ
ั
สงคมแห่
งชาติ ฉบ ับที่ 11

3. การติดตามประเมินผล
แผนพ ัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบ ับที่ 11

2. แนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนพ ัฒนา
ั
เศรษฐกิจและสงคม
แห่งชาติ ฉบ ับที่ 12

ั
4. การประเมินผลสมฤทธิ
แ
์ ผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนา
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ
ระบบสง

กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต

การประเมินผลครึง่ แผน กรม คร.
▪ ประเด็นการประเมิน 1) กระบวนการ กลไก

ิ้ แผน กรม จ.
การประเมินผลสน
▪ ประเด็นการประเมิน 1) ปสภ. และ ปสผ. ของการ

การขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์และการแปลง

่ ารปฏิบต
แปลงแผนสูก
ั ิ (บริบทการเกิดยุทธศาสตร์,

่ ารปฏิบต
แผนสูก
ั ิ 2) ผลสาเร็จของการ

เนือ
้ หายุทธศาสตร์, การแปลงแผนไปปฏิบัต,ิ

บริหารยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ผลสาเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์/แผนงาน/

3) ความก ้าวหน ้าการดาเนินงานตามแผน

โครงการ และข ้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนา)

ั ทัศน์
ยุทธศาสตร์สก
ู่ ารบรรลุวส
ิ ย

2) ปสผ. ของแต่ละยุทธศาสตร์ (การบรรลุผล

▪ การเก็บข ้อมูล
➢ เชงิ ปริมาณ จากผลการดาเนินงาน
ตชว.ยุทธศาสตร์ ในระบบ Estimate
ั ภาษณ์ผู ้บริหาร
➢ เชงิ คุณภาพ จากการสม
/ผู ้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
▪ รูปแบบประเมินผล CIPP Model
▪ กลไก คกก.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
และ คกก.กากับนโยบายและยุทธศาสตร์
(ในแต่ละยุทธศาสตร์)

ื่ มั่น/ความ
ตชว., การยอมรับ/ทัศนคติ/ความเชอ
ต ้องการ/ความคาดหวังของ S/H) และ ปสภ.
(เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการสาคัญตาม
ยุทธศาสตร์ และเปรียบเทียบความคุ ้มค่า)
ั ภาษณ์เชงิ ลึก, ใชแบบสอบถาม,
้
▪ การเก็บข ้อมูล สม

ั มนา
จัดประชุมสม
▪ รูปแบบการประเมิน ตาม Template ตชว. และ
CIPP Model
▪ กลไก คกก.อานวยการบริหารพันธกิจ และ คกก.
บริหารพันธกิจ (ในแต่ละยุทธศาสตร์)

ั
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ
การประเมินผลสมฤทธิ
แ
์ ผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาระบบสง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กลไก : คกก.บริหารแผนยุทธศาสตร์และ คทง.ประเมินผลฯ

ระยะก่อนการประเมินผล
1)จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและแผน
งบประมาณในการประเมินผล
2)กาหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผล
- ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ น
ี มีสว่ นร่วมในการประเมิน
เสย
ั ภาษณ์, ใชแบบสอบถาม,
้
- สม
ั มนา
จัดประชุมสม
3)ออกแบบการจัดเก็บข ้อมูล
ตัวชวี้ ัดความสาเร็จ (21 ตัวชวี้ ด
ั
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ)

ปี 2561 เตรียมประเมินผลครึง่ แผน
ิ้ แผน
ปี 2563 เตรียมประเมินผลสน

ระยะประเมินผล
1)รวบรวมข ้อมูลตามกรอบการติดตาม

ประเมินผล
2)ประมวลผล
3)วิเคราะห์/สงั เคราะห์ข ้อมูล
▪ เชงิ ปริมาณ : การบรรลุ
เป้ าประสงค์, ตัวชวี้ ัด, ค่า
เป้ าหมาย, กลยุทธ์/มาตรการ
▪ เชงิ คุณภาพ : ประมวล วิเคราะห์
ื่ มโยงของผลการ
พรรณนาความเชอ
ดาเนินงานจากเป้ าประสงค์แต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ไปสูเ่ ป้ าหมายของ
กรมอนามัย
4) สรุปผลการประเมิน
ปี 2562 ประเมินผลครึง่ แผน
ิ้ แผน
ปี 2564 ประเมินผลสน

ระยะหล ังการประเมินผล
1) จัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลฯ
2) นาเสนอรายงานต่อผู ้บริหาร
3) เผยแพร่รายงานการติดตาม
ประเมินผลฯ
4) จัดทาแผนระยะต่อไป

ปี 2563 หลังประเมินครึง่ แผน
ิ้ แผน
ปี 2565 หลังประเมินสน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)

ั
2.1 กรอบระยะเวลา (Timeline) ในการประเมินผลสมฤทธิ
แ
์ ผน
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาระบบสง
จั ด ทาแผนปฏิบัต ก
ิ ารและแผนงบประมาณ

วาระที่ 2 เรือ
่ ง
เสนอเพือ
่
พิจารณา

คาสงั่ แต่งตัง้
คณะทางาน,
กลุม
่ ไลน์

(ร่าง1) Timeline

- จั ด ทาคาสั่ง แต่ง ตั ง้
คณะทางาน
- จั ด ตั ง้ กลุ่ม ไลน์

ประชุม คณะทางาน
ครั ง้ ที่ 1/2561
(19 ก.พ.61)

Now

3

พ.ย.60

1

(ร่าง2) แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ

ม.ค.61

ธ.ค.60

ก.พ.61

ปี 61 เตรียมประเมินผลครึง่ แผน
ิ้ แผน
ปี 63 เตรียมประเมินผลสน

(ร่าง1) กรอบการ
ติดตามประเมินผล

(ร่าง3) กรอบการ
ติดตามระเมินผล

ประชุม คณะทางาน
ครั ง้ ที่ 2/2561
(7 มี. ค.61)

ประชุม คณะทางาน
ครั ง้ ที่ 3/2561
(4 เม.ย.61)

6

5

ระยะก่อนการ
ประเมินผล

8

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

9

2

4

ประชุม
คณะกรรมการ
22 พ.ย.60

ประชุม
คณะกรรมการ
26 ธ.ค.60

ประชุม
คณะกรรมการ
23 ม.ค.61

ประชุม
คณะกรรมการ
27 มี. ค.61

ประชุม
คณะกรรมการ
22 พ.ค.61

(ร่า ง1) กรอบ
แนวทางการ
ประเมิน ฯ

- (ร่า ง2)
กรอบ
แนวทางการ
ประเมิน ฯ
- กลไกการ
ดาเนิน งาน

- กรอบ
แนวทางการ
ประเมิน ฯ

- Timeline
- แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ

กรอบการ
ติด ตาม
ประเมิน ผลฯ

7

(ร่าง2) กรอบการ
ติดตามระเมินผล

กาหนดกรอบการติดตามประเมิน ผล
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริห ารแผนยุท ธศาสตร์ฯ ,

คณะทางาน หมายถึง คณะทางานประเมิน ผลสัม ฤทธิแ
์ ผนยุท ธศาสตร์ฯ

ระยะก่อนการประเมินผล

ระยะประเมินผล

ปี 61 เตรียมประเมินผลครึง่ แผน
ิ้ แผน
ปี 63 เตรียมประเมินผลสน

ปี 62 ประเมินผลครึง่ แผน
ิ้ แผน
ปี 64 ประเมินผลสน

ออกแบบการจัดเก็บข ้อมูล

(ร่าง1)
แนวทางการจัดเก็บ
ข ้อมูล

(ร่าง2)
แนวทางการจัดเก็บ
ข ้อมูล

(ร่าง1) คูม
่ อ
ื การ
ติดตามประเมินผลฯ

ประชุมคณะทางาน
ครัง้ ที่ 4/2561
(6 มิ.ย.61)

ประชุมคณะทางาน
ครัง้ ที่ 5/2561
(4 ก.ค.61)

ประชุมคณะทางาน
ครัง้ ที่ 6/2561
(5 ก.ย.61)
13

11

10

มิ.ย.61

ก.ค.61

ประชุม
คณะกรรมการ
28 ส.ค.61
แนวทางการ
จัดเก็บข ้อมูล

ประมวลผล
วิเคราะห์
สงั เคราะห์ สรุปผล
การประเมิน

15

ก.ย.61

ส.ค.61

12

จัดประชุมเชงิ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารการติดตาม
ประเมินผลฯ

14

แจ ้งเวียนคูม
่ อ
ื
การติดตาม
ประเมินผลฯ

ต.ค.61

17

พ.ย.61-ส.ค.62

ก.ย.62

16

ดาเนินการจัดเก็บข ้อมูลและ
ประเมินผลตามแนวทางทีก
่ าหนด
กลุม
่ เป้ าหมายในการจัดเก็บ
ข ้อมูล
▪ ภายใน ผู ้บริหาร ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
บุคลากรกรมอนามัย
▪ ภายนอก ผู ้รับบริการและผู ้มี
ี
สว่ นได ้สว่ นเสย

ประเมินผลโดย
▪ คทง.ประเมินผลฯ ประเมิน
ระยะครึง่ แผน
▪ หน่วยงานภายนอก ร่วม
ิ้ สุดแผน
ประเมิน ระยะสน

ั ฤทธิแ
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ , คณะทางาน หมายถึง คณะทางานประเมินผลสม
์ ผนยุทธศาสตร์ฯ

ระยะหล ังประเมินผล
ปี 63 หลังประเมินครึง่ แผน
ิ้ แผน
ปี 65 หลังประเมินสน
- จั ดทารายงานการติดตาม
ประเมิน ผลฯ
- นาเสนอรายงานต่อ ผู ้บริหาร
- เผยแพร่รายงานการติดตาม
ประเมิน ผลฯ
18

ต.ค.62

พ.ย.62
19

จั ดทาแผนระยะต่อ ไป

ิ้ แผน (เริม
วน Loop ระยะส น
่ พ.ย.62-พ.ย.64)
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารแผนยุท ธศาสตร์ฯ ,

คณะทางาน หมายถึง คณะทางานประเมิน ผลสัม ฤทธิแ
์ ผนยุท ธศาสตร์ฯ

วาระที่ 3 เรือ
่ งอืน
่ ๆ

