แบบฟอร์มรายงานมาตรการ/โครงการ และรายงานผลการดาเนินงานรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ชื่อหน่วยงาน สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) . สานักงานเขตสุขภาพที่
. วันที่ส่งรายงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ 02590 2351
โทรสาร 02590 2352
.
กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ สนย. .
นโยบายด้านที่
1. รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้านองค์การ
แนวทางปฏิบัติที่
1,2,3,4

.
อีเมล์
 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
..

ชื่อโครงการ โครงการ “สนย. โปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต”ภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance)
งบประมาณ การดาเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วม และการทางานเป็นทีมที่มาจากความสมัครใจ ไม่ได้ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของมาตรการ/โครงการ ... บุคลากรของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาและปรับปรุงสานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ให้เป็นสถานที่ทางานน่าอยู่ ปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วม เป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส
อย่างน้อยร้อยละ 80
..................................................................................................................................................

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ................................................

1

*เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดความสาเร็จของมาตรการ/โครงการ (คะแนน)
2
3
4

5

60

65

80

70

75

กิจกรรมตามมาตรการ/โครงการและผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1 รายงานมาตรการ/โครงการ

ลาดับ
1.

2

3

4

5

กิจกรรม/วิธีดาเนินงานตาม
มาตรการ/โครงการ
วิเคราะห์ประเด็นความสาคัญของ
ปัญหาเพื่อกาหนดมาตรการ/แนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้วยการ
ดาเนินงานตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี Organization
Governance)
จัดทาโครงการ “สนย. โปร่งใส ใส่
ใจคุณภาพชีวิต” ภายใต้นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
(Organization Governance)
ประกาศนโยบาย... และมอบ
นโยบายโครงการ “สนย. โปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิต” ภายใต้นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
(Organization Governance)
บุคลากรของ สนย.ทุกคนร่วมมือกัน
ดาเนินการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของตนเองและพื้นที่ส่วนรวมภายใน
กลุ่มภารกิจตามเกณฑ์ 5 ส.
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และสร้างนิสัย) มาประยุกต์ใช้
ดาเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่วาง
ไว้
- บุคลากรของ สนย.ทุกคนมีพื้นที่
ปฏิบัติงานรวมพื้นที่ตั้งโต๊ะทางาน
ประมาณ 1.5 เมตรX 1.2 เมตร /
คน

รอบที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ต.ค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

รอบที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
- ดาเนินการวิเคราะห์วางแผน

กาหนดมาตรการ/แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร สนย.
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ

ประชุมบุคลากร สนย.เมือ่ วันที่ 31
มกราคม 2560 เพื่อชี้แจงนโยบาย

โครงการ “สนย. โปร่งใส ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต” ภายใต้นโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดี
(Organization Governance) โดย
ผอ.สนย.เป็นประธาน
บุคลากร สนย. เริ่มจัดพืน้ ที่ปฏิบัติงาน
ตนเองและ ภายในกลุม่ ภารกิจตาม
เกณฑ์ 5 ส.

ดาเนินการจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์
และเครื่องโทรสารให้ห่างจากพื้นที่
ปฏิบัติงานของบุคลากร สนย.ทุก
คน โดยจัดห้องแยกต่างหาก เพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศ ที่มาจาก
ฝุ่นผงหมึก และลดความร้อน
ภายในพื้นทีป่ ฏิบัติงานลง

ผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน

ปัญหา/อุปสรรค

ลาดับ

6
7

8
9

กิจกรรม/วิธีดาเนินงานตาม
มาตรการ/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ต.ค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน

ผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน

ปัญหา/อุปสรรค

- จัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ และ
เครื่องโทรสารให้ห่างจากพื้นที่
ปฏิบัติงานของบุคลากร สนย.ทุก
คน โดยจัดพื้นที่ (Zone) แยก
ต่างหาก เพือ่ ลดมลพิษทางอากาศ
ที่มาจากฝุ่นผงหมึก และลดความ
ร้อนภายในพื้นที่ปฏิบัติงานลง
ประกวด พื้นที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยม
ของแต่ละกลุ่มภารกิจ/ศูนย์ (Best
Zone)
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ประเมินผลการดาเนินงานจัดพื้นที่
ปฏิบัติงานดีเยี่ยมของ
แต่ละกลุ่มภารกิจ/ศูนย์ (Best
Zone) โดยใช้เกณฑ์ 5 ส.
มอบรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อเชิด
ชูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นขวัญ
กาลังใจในการทางาน
ประเมินผลความพึงพอใจของ
“บุคลากร สนย.” ต่อโครงการ
“สนย. โปร่งใส ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต” ภายใต้นโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดี
(Organization Governance)

สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ยังไม่ดาเนินการ
ยังไม่ดาเนินการ



อยู่ระหว่างดาเนินการ ( ) ดาเนินการแล้ว ล่าช้ากว่ากาหนด ( ✓) ดาเนินการแล้ว เสร็จตามกาหนด
อยู่ระหว่างดาเนินการ ( ) ดาเนินการแล้ว ล่าช้ากว่ากาหนด ( ) ดาเนินการแล้ว เสร็จตามกาหนด บรรลุตามตัวชี้วดั ในระดับ*................
(*ใส่ตัวเลขตามผลงานที่ ทาได้/ตาม*เกณฑ์การให้คะแนน)
ผลกระทบเชิงบวก.............................................................................
ผลกระทบเชิงลบ...............................................................................

