การจั ดทาเอกสารควบคุมภายในกลุ่มพั ฒนาการส่ง เสริม สุขภาพวัย สูงอายุ
๑.Flow 5 ขั้นตอนกลุ่มพั ฒนาการส่งเสริม สุขภาพวั ยสูงอายุ
๑.๑ งานแผนงานและประเมินผล
๑.๒ งานข้อมูลสารสนเทศ
๑.๓ งานส่งเสริมสุขภาพผู้สู งอายุ
๑.๔ งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
๑.๕ งานทันตสาธารณสุขในผู้ สูงอายุ
2.แบบสอบถามการควบคุมภายใน
๒.๑ งานแผนงานและประเมินผล
๒.๒ งานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๓ งานส่งเสริมสุขภาพผู้สู งอายุ
๒.๔ งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
๒.๕ งานทันตสาธารณสุขในผู้ สูงอายุ

การทา FLOW งานกลุ่ มงานพัฒนาการส่ งเสริมสุ ขภาพวัยสู งอายุ
กระบวนงาน : ๑.๑ งานแผนงานและประเมินผล
ผูร้ ับผิดชอบ
วิรุท นนสุ รัตน์

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
วิเ คราะห์ สภาพปัญหา/
นโยบายและตัวชี้ว ัดและผล
การการดาเนิ นงานส่งเสริม
สุขภาพผู ้สูงอายุ

จุดเสี่ ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

-นโยบายและ
งบประมาณล่ าช้า
และไม่ช ัดเจน

-ใช้สถานการณ์
สภาพปัญหาใน
พื้นทีแ่ ละผลการ
ดาเนิ นงานในปี ที่
ผ่านมาใช้ในการ
จัดทาแผนงาน
โครงการ

ส.ค. – ต.ค

-การประสาน
แผนงานระหว่าง
ศูนย์อนามัย กับ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดล่าช้า

- กาหนดและทา
หนังสือแจ้ง
ช่วงเวลาในการ
จัดทาแผนระดับ
เขตให้ก ับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ทราบก่อนขึ้น
ปี งบประมาณใหม่
2 เดือน
-เร่งรัดจัดทาแผน
ของบประมาณ

ก.ย. – พ.ย.

ดาเนิ นการจัดทาแผนงาน
ดาเนิ นการประชุมประสานแผนการ
ดาเนิ นงานระดับเขต

จัดทาแผนงานของบประมาณ
ดาเนิ นการจากกรมอนามัย

จัดทาโครงการ

โครงการอนุ มตั ิ

-การส่งแผนงาน
และพิจารณา
งบประมาณล่ าช้า
-กรมจัดสรร
งบประมาณใน
การดาเนิ นการ
ล่าช้า

ก.ย.-ต.ค.

ต.ค.

ต.ค.

ดาเนิ นงานตามโครงการ

ปรับแผนงานโครงการ

-การทางานไม่ - กาหนดแผนการ
เป็นไปตามแผน ดาเนินงาน
ตามTime line
-ปรับแผนงาน
ล่าช้า

-กาหนด Time
Line ในการปรับ
แผน 6 เดือนหลัง

-การดาเนินงาน -คืนข้อมูลการ
ไม่เป็น ตามแผน ดาเนินงาน
ร่วมกันกับ พื้นที่

ประเมินผล

สรุปโครงการ

เม.ย.

เม.ย.

อนุ มตั ปิ รับโครง

ดาเนิ นงานตามโครงการ

ต.ค.-มี.ค.

เม.ย.-ส.ค.

ก.ย.

-สรุปรายงาน -กาหนด Time
ผลการดาเนิน line ในการ
โครงการล่าช้า สรุปผลงาน

ก.ย.

การทา FLOW งานกลุ่ มงานพัฒนาการส่ งเสริมสุ ขภาพวัยสู งอายุ
กระบวนงาน : ๑.๒ งานข้ อมูล สารสนเทศ
ผูร้ ับผิดชอบ
วรรณพร สว ่าง
บุญ

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ข้อมูลจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

จุดเสี่ ยง

จุดควบคุม

-จัดส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วน
-จัดส่งล่าช้า

-ทาหนังสือแจ้ง

-การจัดพิมพ์
ตัวเลขอาจมีการ
ผิดพลาด

-ตรวจทานโดย
เจ้าของโครง
-หัวหน้ากลุ่ม
สนับสุนน
-ผอ. ศูนย์

ระยะเวลา
ส.ค. – ต.ค

-กาหนดแบบฟอร์ม

งานข้อมูลสารสนเทศ

ตรวจสอบวิเ คราะห์

ก.ย.

กระบวนงาน : 1.๓ งานส่งเสริม สุขภาพผู้ สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบ
รสลิน อินถา

ขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดแผนงานและโครงการ
ตามแนวทางการดาเนินงาน
กรมอนามัย

ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้กับพื้นที่

กาหนด Time Line ในการดาเนินงานร่วมกับ
พื้นที่

จุดเสี่ยง
-แผนงานและโครงการ
ล่าช้า

จุดควบคุม
-กาหนดการส่ง
แผนงานและ
โครงการที่ชัดเจน

ระยะเวลา
ก.ย – ต.ค

-พื้นที่ไม่สามารถมาได้ -กาหนดการส่ง
ต.ค.-พ.ย.
ครบ
เอกสารล่วงหน้า 1
-เอกสารแจ้งพื้นที่ล่าช้า เดือน
-กรณีพื้นที่ไ ม่สะดวก
มาร่วมมี การส่ง
แนวทางและประสาน
ชี้แจง
-พื้นที่ไม่สามารถ
-กาหนดการติดตาม
พ.ย.
ดาเนินงานได้ตาม
การดาเนินงาน
Time Line
ร่วมกับพื้น ที่

นิเทศติดตามการดเนินงานพื้นที่

-การทางานไม่เป็นไป
ตามแผน

-กาหนดแผนติดตาม
งานและเยี่ย มเสริ ม
พลังตามTime line

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของ
พื้นที่

-ข้อมูลการวิเคราะห์ไม่
ครบ
-ปรับแผนงานล่าช้า

-เตรียมข้อ มูล
เม.ย.-ก.ย.
ล่วงหน้า 1 เดือน
-กาหนด Time Line
ในการปรับแผน 6
เดือนหลัง

สรุปผลการดาเนิน
งานอนามัยวัยสูงอายุ

-การดาเนินงานไม่เป็น
ตามแผน
-สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการล่าช้า

-คืนข้อมูลการ
ส.ค.-ก.ย.
ดาเนินงานร่วมกันกับ
พื้นที่
-กาหนด Time line
ในการสรุปผลงาน

ม.ค.-ส.ค.

กระบวนงาน : 1.๔ งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
ผู ้รับผิดชอบ
ยุทธการ ประพา
กรณ์

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
กาหนดแผนงานและโครงการ
ตามแนวทางการดาเนินงาน
กรมอนามัย

ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้กับพื้นที่

กาหนด Time Line ในการดาเนินงานร่วมกับ
พื้นที่

จุดเสี่ยง

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของ
พื้นที่

สรุปผลการดาเนิน
งานอนามัยวัยสูงอายุ

ระยะเวลา

-แผนงานและโครงการ
ล่าช้า

-กาหนดการส่งแผนงาน ก.ย – ต.ค
และโครงการทีช่ ดั เจน

-พื้นทีไ่ ม่สามารถมาได้
ครบ
-เอกสารแจ้งพื้นทีล่ ่าช้า

-กาหนดการส่งเอกสาร
ต.ค.-พ.ย.
ล่วงหน้า 1 เดือน
-กรณีพื้นทีไ่ ม่สะดวก
มาร่วมมีการส่งแนวทาง
และประสานชี้แจง

-พื้นทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนิ นงานได้ตาม Time
Line

นิเทศติดตามการดเนินงานพื้นที่

จุดควบคุม

-กาหนดการติดตามการ
ดาเนิ นงานร่วมกับพื้นที่
-กาหนดแผนติดตาม
งานและเยี่ยมเสริมพลัง
ตาม Time line

-การทางานไม่เ ป็ นไปตาม -เตรียมข้อมูลล่วงหน้า
1 เดือน
แผน

-ข้อมูลการวิเ คราะห์ ไม่
ครบ
-ปรับแผนงานล่า ช้า

-การดาเนิ นงานไม่เ ป็ นตาม
แผน
-สรุปรายงานผลการ
ดาเนิ นโครงการล่าช้า

-กาหนด Time Line

ในการปรับแผน 6
เดือนหลัง
-คืนข้อมูลการ

ดาเนิ นงานร่วมกันกับ
พื้นที่
-กาหนด Time line
ในการสรุปผลงาน

พ.ย.

ม.ค.-ส.ค.

เม.ย.-ก.ย.

ส.ค. -ก.ย.

กระบวนงาน : ๑.๕ งานทันตสาธารณสุขในผู้สูงอายุ
ผู ้รับผิดชอบ
ชนกนันท์ ทอง
ดอนบม

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
กาหนดแผนงานและโครงการ
ตามแนวทางการดาเนินงาน
กรมอนามัย

ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้กับพื้นที่

กาหนด Time Line ในการดาเนินงานร่วมกับ
พื้นที่

จุดเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

-แผนงานและโครงการ
ล่าช้า

-กาหนดการส่งแผนงาน ก.ย – ต.ค
และโครงการทีช่ ดั เจน

-พื้นทีไ่ ม่สามารถมาได้
ครบ
-เอกสารแจ้งพื้นทีล่ ่าช้า

-กาหนดการส่งเอกสาร
ต.ค.-พ.ย.
ล่วงหน้า 1 เดือน
-กรณีพื้นทีไ่ ม่สะดวก
มาร่วมมีการส่งแนวทาง
และประสานชี้แจง

-พื้นทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนิ นงานได้ตาม Time

-กาหนดการติดตามการ
ดาเนิ นงานร่วมกับพื้นที่

พ.ย.

Line

นิเทศติดตามการดเนินงานพื้นที่

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของ
พื้นที่

สรุปผลการดาเนิน
งานอนามัยวัยสูงอายุ

-การทางานไม่เ ป็ นไปตาม -กาหนดแผนติดตาม
แผน
งานและเยี่ยมเสริมพลัง
ตาม Time line

ม.ค.-ส.ค.

-เตรียมข้อมูลล่วงหน้า

เม.ย.-ก.ย.

-ข้อมูลการวิเ คราะห์ ไม่
ครบ
-ปรับแผนงานล่า ช้า

-การดาเนิ นงานไม่เ ป็ นตาม
แผน
-สรุปรายงานผลการ
ดาเนิ นโครงการล่าช้า

1 เดือน
-กาหนด Time Line

ในการปรับแผน 6
เดือนหลัง
-คืนข้อมูลการ

ดาเนิ นงานร่วมกันกับ
พื้นที่
-กาหนด Time line
ในการสรุปผลงาน

ส.ค. -ก.ย.

แบบสอบถามชุ ดที่ 1 งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามได้ ดีที่สุด คื อ หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบกลุ่ มพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพวัย สูงอายุ
คาถาม
มี /ใช่
ไม่มี/ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาตอบ
(ระบุความเสี่ยง)
1.มีการวิเ คราะห์ สภาพปัญหา/ นโยบายและตัวชี้วดั และผลการ
/
-มีการประชุมวางแผนการ
การดาเนิ นงานส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ
ดาเนินงานโดยวิเ คราะห์จาก
สถานการณ์ปัญหาร่วมกับ
พื้นที่
2.มีการการประชุมประสานแผนการดาเนิ นงานระดับเขต
-มีการจัดประชุม การประชุม
/
ประสานแผนการดาเนิ นงาน
ระดับเขต

3.มีการจัดทาแผนงานของบประมาณดาเนินการจากกรม
อนามัย

/

มีการจัดทาและเสนอแผนงาน
ของบประมาณดาเนินการจาก
กรมอนามัย

4.มีการจัดทาโครงการขออนุมัติ
5.มีการปรับแผนการดาเนินงาน

/
/

๖.มีการประเมินผลการดาเนิน งานโครงการ

/

โครงการได้รับการอนุ มัติ
โครงการได้รับการอนุ มัติปรับ
แผน
สรุปผลการดาเนินงานงาน
และวางแผนการดาเนิน งานใน
ปีถัดไป

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
(…………………………………………………...)
วันที.่ .............../…………………../……………….

แบบสอบถามชุ ดที่ ๒ งานข้อมู ลสารสนเทศ
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามได้ ดีที่สุด คื อ หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบกลุ่ มพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพวัย สูงอายุ
คาถาม

มี /ใช่

1.มีการเก็บรวบรวมข้อ มูลหรือไม่
/

๒.มีการตรวจสอบความถูก ต้องของข้อ มูลหรือไม่
/

ไม่มี/ไม่ใช่
(ระบุความเสี่ยง)

คาอธิบาย/คาตอบ
มีการเก็บรวบรวมข้อ มูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและ
บันทึกภาพหลัง การทา
กิจกรรมทุกครั้ ง พร้อมทั้งมี
การกาหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน
มีการตรวจสอบความถูก ต้อง
ของข้อมู ลก่อนจัด พิมพ์

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
(…………………………………………………...)
วันที.่ .............../…………………../……………….

แบบสอบถามชุ ดที่ ๓ งานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามได้ ดีที่สุด คื อ หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบกลุ่ มพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพวัย สูงอายุ
คาถาม
มี /ใช่
ไม่มี/ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาตอบ
(ระบุความเสี่ยง)
1.มีการกาหนดระยะเวลาในการจัดทาแผนงานและ
/
-มีกรอบระยะเวลาการเขียน
โครงการหรือไม่
แผนโครงการและมีระยะเวลา
แก้ไข
2.มีการชี้แจงแผนการดาเนินงานให้ กับพื้นที่หรื อไม่
/
-มีการจัดประชุมชี้แจง
แผนการดาเนินงานและส่ ง
หนังสือชี้แจงการดาเนินงาน
ให้กับพื้นที่
3.มีการชี้แจงTime Line การดาเนินงานให้กับพื้นที่
หรือไม่

/

4.มีการชี้แจงแผนและแนวทางการนิเทศติด ตามให้ กับ
พื้นที่หรือไม่

/

5.มีการคืนข้อ มูลการดาเนินงาน 6 เดือนแรกและปรับ
แผนการดาเนินงานให้กับ พื้นที่หรือไม่

/

มีการจัดประชุ มชี้แจงแผนการ
ดาเนินงานและส่ งหนังสือ
ชี้แจงการดาเนินงานให้กับ
พื้นที่
ผู้รับผิดชอบมีการชี้แจงแผน
และแนวทางการออกนิเทศ
ติดตาม อย่างน้อย 1 เดือน
-มีการชี้แจงกาหนดการ
สรุปผลการดาเนินงานและคืน
ข้อมูลให้ กับพื้นที่

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
(…………………………………………………...)
วันที.่ .............../…………………../……………….

แบบสอบถามชุ ดที่ ๔ งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามได้ ดีที่สุด คื อ หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบกลุ่ มพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพวัย สูงอายุ
คาถาม
มี /ใช่
ไม่มี/ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาตอบ
(ระบุความเสี่ยง)
1.มีการกาหนดระยะเวลาในการจัดทาแผนงานและ
/
-มีกรอบระยะเวลาการเขียน
โครงการหรือไม่
แผนโครงการและมีระยะเวลา
แก้ไข
2.มีการชี้แจงแผนการดาเนินงานให้ กับพื้นที่หรื อไม่
/
-มีการจัดประชุมชี้แจง
แผนการดาเนินงานและส่ ง
หนังสือชี้แจงการดาเนินงาน
ให้กับพื้นที่
3.มีการชี้แจงTime Line การดาเนินงานให้กับพื้นที่
หรือไม่

/

4.มีการชี้แจงแผนและแนวทางการนิเทศติด ตามให้ กับ
พื้นที่หรือไม่

/

5.มีการคืนข้อ มูลการดาเนินงาน 6 เดือนแรกและปรับ
แผนการดาเนินงานให้กับ พื้นที่หรือไม่

/

มีการจัดประชุ มชี้แจงแผนการ
ดาเนินงานและส่ งหนังสือ
ชี้แจงการดาเนินงานให้กับ
พื้นที่
ผู้รับผิดชอบมีการชี้แจงแผน
และแนวทางการออกนิเทศ
ติดตาม อย่างน้อย 1 เดือน
-มีการชี้แจงกาหนดการ
สรุปผลการดาเนินงานและคืน
ข้อมูลให้ กับพื้นที่

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
(…………………………………………………...)
วันที.่ .............../…………………../……………….

แบบสอบถามชุ ดที่ ๕ งานทันตสาธารณสุขในผู้สูงอายุ
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามได้ ดีที่สุด คื อ หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบกลุ่ มพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพวัย สูงอายุ
คาถาม
มี /ใช่
ไม่มี/ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาตอบ
(ระบุความเสี่ยง)
1.มีการกาหนดระยะเวลาในการจัดทาแผนงานและ
/
-มีกรอบระยะเวลาการเขียน
โครงการหรือไม่
แผนโครงการและมีระยะเวลา
แก้ไข
2.มีการชี้แจงแผนการดาเนินงานให้ กับพื้นที่หรื อไม่
/
-มีการจัดประชุมชี้แจง
แผนการดาเนินงานและส่ ง
หนังสือชี้แจงการดาเนินงาน
ให้กับพื้นที่
3.มีการชี้แจงTime Line การดาเนินงานให้กับพื้นที่
หรือไม่

/

4.มีการชี้แจงแผนและแนวทางการนิเทศติด ตามให้ กับ
พื้นที่หรือไม่

/

5.มีการคืนข้อ มูลการดาเนินงาน 6 เดือนแรกและปรับ
แผนการดาเนินงานให้กับ พื้นที่หรือไม่

/

มีการจัดประชุ มชี้แจงแผนการ
ดาเนินงานและส่ งหนังสือ
ชี้แจงการดาเนินงานให้กับ
พื้นที่
ผู้รับผิดชอบมีการชี้แจงแผน
และแนวทางการออกนิเทศ
ติดตาม อย่างน้อย 1 เดือน
-มีการชี้แจงกาหนดการ
สรุปผลการดาเนินงานและคืน
ข้อมูลให้ กับพื้นที่

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
(…………………………………………………...)
วันที.่ .............../…………………../……………….

