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การจัดทําขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

เรียน   หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของทุกหนวยงาน

         ดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร ไดโปรดสั่งการใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล รวบรวมรายการขอมูลที่หนวยงาน/สวนราชการไดจัดทํา รายงานผลเพื่อใชในการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงขอความอนุเคราะหทาน 

รวบรวมรายการขอมูลที่หนวยงานรับผิดชอบ จัดทํา และรายงานขอมูลที่ดําเนินการอยู เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริหารในการเรียกใชขอมูลในการบริหารสถานการณฯ ใหทันทวงทีในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยกรอกขอมูลในแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ มอบหมายใหกองยุทธศาสตรบริหารจัดการ 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล เปนผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพทภายใน โทร. 1544, 1512

หนวยงาน

ลําดับ

(1)

รายการขอมูล

(2)

Keyword

(3)

สวนราชการที่รับผิดชอบ

(4)

ผูรับผิดชอบการรายงาน

(5)

เบอรโทรติดตอ

(6)

ลักษณะขอมูลที่รายงาน

(7)

หนวยงานที่รับรายงาน

(8)

ลักษณะการรายงาน

(9)

ชองทางการรับรายงาน

(10)

รอบการรายงาน

(11)

หมายเหตุ

(12)

ระบุลําดับ ระบุรายการขอมูล ระบุคําสําคัญ (Keyword) 

ของรายการขอมูล (2) 

(ตามตัวเลขที่กําหนด)

ระบุสวนราชการที่รับผิดชอบ

ในการรายงาน

ระบุชื่อเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

ในการรายงาน/จัดทําขอมูล

ระบุเบอรโทรติดตอ

ผูที่รับผิดชอบ (4)

ในการรายงาน/จัดทําขอมูล

ระบุลัษณะขอมูลที่รายงาน 

(ตามตัวเลขที่กําหนด)

ระบุหนวยงานที่รับขอมูล

การรายงาน

ระบุลักษณะการรายงาน

(ตามตัวเลขที่กําหนด)

หากเปนการรายงานในระบบสารสนเทศ

โปรดระบุชองทางการรายงาน

ระบุรอบการรายงาน 

(ตามตัวเลขที่กําหนด)

หากมี โปรดระบุ

1. ผูปวย 1. รายงานในระบบสารสนเทศ 1. ภายในหนวยงาน 1. มากกวา 1 ครั้ง/วัน

2. เยี่ยมบาน 2. รายงานดวยหนังสือ 2. ภายใน กทม. 2. รายวัน

3. วัคซีน 3. รายงานแบบไมเปนทางการ 3. ภายนอก กทม. 3. รายสัปดาห

4. ตรวจสถานที่/สถานประกอบการ 9. อื่น ๆ 4. ภายใน และ ภายนนอก กทม. 4. รายเดือน

5. การทําความสะอาด 9. อื่น ๆ 5. รายไตรมาส

6. ชวยเหลือเยียวยา 9. อื่น ๆ 

9. อื่น ๆ

----- ตัวอยางการรายงาน การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) -----
หนวยงาน สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

ลําดับ รายการขอมูล Keyword สวนราชการที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบการรายงาน เบอรโทรติดตอ ลักษณะขอมูลที่รายงาน หนวยงานที่รับรายงาน ลักษณะการรายงาน ชองทางการรับรายงาน รอบการรายงาน หมายเหตุ

1 ขอมูลผูปวยติดเชื้อโควิด 19 รอเขารับการรักษา 1.ผูปวย ฝายสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม นายมวง อมชมพู 0911111111 1. รายงานในระบบสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

กทม.

2. ภายใน กทม. http://cmc.bangkok.go.

th/cvform/frontend/web/index.php

4. รายเดือน

2 ระบบรายงานความคืบหนาประจําศูนยขอมูล

มาตรการแกไขปญหา

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. วัคซีน ฝายสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม นางแดง แรงฤทธิ์ 0822222222 1. รายงานในระบบสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

กทม.

3. ภายนอก กทม. http://164.115.33.117/covid/ 1. มากกวา 1 ครั้ง/วัน

3 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศ

กรุงเทพมหานคร

4. 

ตรวจสถานที่/สถานประกอบการ

ฝายเทศกิจ นายเขียว ผานตลอด 0633333333 1. รายงานในระบบสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

กทม.

2. ภายใน กทม. http://164.115.33.117/now/index.

php?report_id=1109)

1. มากกวา 1 ครั้ง/วัน

4 รายงานผลการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)ในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร

1. ผูปวย โรงเรียน นางสาวสม เขียวหวาน 0844444444 1. รายงานในระบบสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

กทม.

3. ภายนอก กทม. http://164.115.33.117/room/ 1. มากกวา 1 ครั้ง/วัน

คําอธิบาย : (2) รายการขอมูล ใหกรอกเปนชื่อระบบ ชื่อแบบรายงาน 

คําอธิบาย : (3) Keyword ใหกรอกเปนตัวเลข เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1= ผูปวย / 2=เยี่ยมบาน / 3=วัคซีน / 4=ตรวจสถานที่/สถานประกอบการ / 5=การทําความสะอาด / 6=ชวยเหลือเยียวยา / 9=อื่น ๆ

คําอธิบาย : (7) ลักษณะขอมูลที่รายงาน ใหกรอกเปนตัวเลข เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1=รายงานในระบบสารสนเทศ / 2=รายงานดวยหนังสือ / 3=รายงานแบบไมเปนทางการ (เชน Line, E-mail เปนตน) / 9=อื่น ๆ

คําอธิบาย : (9) ลักษณะการรายงาน ใหกรอกเปนตัวเลข เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1=ภายในหนวยงาน / 2=ภายใน กทม. (ระหวางหนวยงานภายในราชการกทม.) / 3=ภายนอก กทม. / 4=ภายใน และภายนอก กทม. / 9=อื่น ๆ 

คําอธิบาย : (11) รอบการรายงาน ใหกรอกเปนตัวเลขจําแนกตามความถี่ เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1=มากกวา 1 ครั้ง/วัน / 2=รายวัน / 3=รายสัปดาห / 4=รายเดือน / 5=รายไตรมาส / 9=อื่น ๆ

คําอธิบาย : ***หากหนวยงานไมมีขอมูล ใหใสวงเล็บตามหลังชื่อหนวยงานวา "ไมมีขอมูล" ตามตัวอยางดังนี้   ( หนวยงาน       สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล (ไมมีขอมูล)         .)



การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

หนวยงาน

ลําดับ

(1)

รายการขอมูล

(2)

Keyword

(3)

สวนราชการที่รับผิดชอบ

(4)

ผูรับผิดชอบการรายงาน

(5)

เบอรโทรติดตอ

(6)

ลักษณะขอมูลที่รายงาน

(7)

หนวยงานที่รับรายงาน

(8)

ลักษณะการรายงาน

(9)

ชองทางการรับรายงาน

(10)

รอบการรายงาน

(11)

หมายเหตุ

(12)
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คําอธิบาย : (2) รายการขอมูล ใหกรอกเปนชื่อระบบ ชื่อแบบรายงาน 

คําอธิบาย : (3) Keyword ใหกรอกเปนตัวเลข เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1= ผูปวย / 2=เยี่ยมบาน / 3=วัคซีน / 4=ตรวจสถานที่/สถานประกอบการ / 5=การทําความสะอาด / 6=ชวยเหลือเยียวยา / 7=อื่น ๆ

คําอธิบาย : (7) ลักษณะขอมูลที่รายงาน ใหกรอกเปนตัวเลข เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1=รายงานในระบบสารสนเทศ / 2=รายงานดวยหนังสือ / 3=รายงานแบบไมเปนทางการ (เชน Line, E-mail เปนตน) / 4=อื่น ๆ

คําอธิบาย : (9) ลักษณะการรายงาน ใหกรอกเปนตัวเลข เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1=ภายในหนวยงาน / 2=ภายใน กทม. (ระหวางหนวยงานภายในราชการกทม.) / 3=ภายนอก กทม. / 4=ภายใน และภายนอก กทม. / 5=อื่น ๆ 

คําอธิบาย : (11) รอบการรายงาน ใหกรอกเปนตัวเลขจําแนกตามความถี่ เลือกเพียงรายการเดียว ดังนี้ 1=มากกวา 1 ครั้ง/วัน / 2=รายวัน / 3=รายสัปดาห / 4=รายเดือน / 5=รายไตรมาส / 6=อื่น ๆ

คําอธิบาย : ***หากหนวยงานไมมีขอมูล ใหใสวงเล็บตามหลังชื่อหนวยงานวา "ไมมีขอมูล" ตามตัวอยางดังนี้

คําอธิบาย : หนวยงาน       สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล (ไมมีขอมูล)         .


