** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนั
กอนามัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (สพธ.)
รหัสโครงการ... : 08000000-3673
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฐวสา เจริญ โทร 2721
ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยกลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของส
ำนักอนามัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการบริหารแผนยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักอนามัย
ตลอดจนพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประกอบกับการใช้ข้อมูลจริงเชิงพื้นที่
ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และการติดตามประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (Health Outcome)
ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้
เพื่อสร้างนักยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของสำนักอนามัยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกรุงเทพมหานครต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic
Implementation) และการติดตามประเมินผล (Strategic Evaluation) แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อนำรูปแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 133 คน เป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ? ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย
แพทย์ ทันตแพทย์ นายสัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล
นักจัดการงานทั่วไป ]
2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน เป็น คณะกรรมการฯ จำนวน 15 คน และ วิทยากร จำนวน 2 คน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์
ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักอนามัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และขออนุมัติใช้เงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข
สำนักอนามัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกแจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการฯ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3301/2562 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562
เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3302/2562 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งได้ประสานงานวิทยากรเพื่อจัดทำหลักสูตรแนวทางการประชุมในวันที่ 14 พ.ย. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินการโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร ซึ่งดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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