สรุปรายงานการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.64) และ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)
.........................................................
KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
Output ผลผลิต: คิดเปนรอยละ 100 ของการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

1. วิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใชใน
การดําเนินงาน มาตรการที่กําหนด และประเด็นความรูที่
นํามาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
(EHA)
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่น
นาอยู
https://drive.google.com/file/d/1aZbspvaGhHs5w
jEMxz8uG0zFz9eDcNJD/view?usp=sharing
2. ขอรับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น LPA ประจําป 2563



https://drive.google.com/file/d/1_K6QhypBIWH4t
sXNyzL8E37up8qX9dd1/view?usp=sharing
3. จัดทําสื่อสารคดี “อปท.ยกระดับ สูเมืองที่เปนมิตรตอ
สุขภาพ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)”LPA ป
2564
https://drive.google.com/file/d/1YA1u4cbzdH8Lg
wSJzKi71St3Bw5N-vqW/view?usp=sharing
https://youtu.be/jq44nNFDIL8

(1 ครั้ง)


(1 ครั้ง)


1 เรื่อง

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)
1. โครงการพัฒนาความรวมมือประสานนโยบาย
และบูรณาการระดับทองถิ่น

ผลตาม
เปาหมาย
(1 ครั้ง)

2. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

(1 ครั้ง)

3. จัดทําเกียรติบัตรใหอปท. ที่ผานการรับรองการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร
ประจําป 2563
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แหง

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

4. รวมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวของการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ LPA ป
2564



4. จัดทําสื่อโมชั่นกราฟก "พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (EHA)"

(1 เรื่อง)

5. จัดทําชุดนิทรรศการ "พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (EHA)

(1 ชุด)

6. กํากับติดตามขอมูลการดําเนินงานตัวชี้วัดจาก
ศูนย และรวบรวมผลการประเมิน จัดทําหนังสือ
รับรองและทะเบียน อปท.ที่เขารับการประเมิน

(1 ครั้ง)

7. พัฒนาหลักสูตรออนไลน เพือ่ สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับ
ทองถิ่น

(2 เรื่อง)

(1 ครั้ง)

https://drive.google.com/file/d/1daMwJRqxVnbfr
K-CP2-E_oXaYIKaXGM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j2u0Ozgnq0Yyag
9p0H0o5qTZO8TWkceU/view?usp=sharing
5. ประชาสัมพันธเชิญชวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมัครรวมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม (Environmental Health Accreditation:
EHA) ป 2564


(1 ครั้ง)

https://drive.google.com/file/d/1EE05x0iCxRGckm
Xuf_dzRRGca31pT7Ss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fr92umSujFBrY4JMjTeboI44vBwIAA4/view?usp=drivesdk
6. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น


(2 ครั้ง)

https://drive.google.com/file/d/1V5fiw_xniwx0MT
L-J1np7tWvlZ5FcDnu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BUxJ__T7QjRIH
myM4TRnTdi8FCjaJgqu/view?usp=sharing
7. ชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ อบต.จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู ป 2564
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1AP2V
TVySRzDM2UOQCoBIMxKOrC-vlDak


(1 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

8. ทําใบประกาศเกียรติคุณรับรองผานการประเมิน
องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อทองถิ่นและชุมชน ระดับนาอยูและนาอยูยั่งยืน ป
2563



https://drive.google.com/drive/u/3/folders/198tI
UpS5HDECDS-fVEhK5xnAlDZKSqp3
9. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สารคดีความรู ชุดนิทรรศการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(1 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)
8. ติดตามความกาวหนาของการสมัครเขารวม
โครงการ ประเมินตนเอง และการประเมินรับรอง
ของ อบต. ใน Google form (มี.ค.-ก.ย.64)



9. สรุปผลการประเมินตนเอง และประเมินรับรอง
(2 เรื่อง) ของ อบต. ในภาพรวมประเทศ และรายศูนยอนามัย
(มี.ค.64) / (มิ.ย.64) / (ก.ย.64)

ผลตาม
เปาหมาย
(7 ครั้ง)

(3 ครั้ง)

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1v1Ya
OD7UeC5GBMF3HfsZkXVMCkIJQNOC
https://youtu.be/Yr9hVFbQgr4
10. ติดตามความกาวหนาของการสมัครเขารวมโครงการ
ประเมินตนเอง และการประเมินรับรองของ อบต. ใน
Google form (ต.ค-ก.พ.64)
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hqT4
ljWU_Fsre36Rh7r49fXQYnzw5w4T
11. สรุปผลการประเมินตนเอง และประเมินรับรองของ
อบต. ในภาพรวมประเทศ และรายศูนยอนามัย
(ธ.ค.63)
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kPj1
niqL7vpfBIlD0lEhsxJ70rGIFXbD
12. ประชุมราชการ เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงาน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู (ธ.ค.63)
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IuhT
XkSQYIfRh4QHJzEvTs7E2uJ54Y3n


(5 ครั้ง)

10. ประชุมราชการ เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู (มี.ค.64) / (ก.ค.64)

(2 ครั้ง)



11. ประชุมราชการ จัดทําหลักเกณฑและแนว
(1 ครั้ง) ทางการพัฒนาผูตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม

(1 ครั้ง)



(1 งาน)

12. สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อสม. สาขาการ
(2 ครั้ง) จัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (ก.ค.64)

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

13. ประชุมราชการ จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการ
พัฒนาผูตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
(ม.ค.64)
https://drive.google.com/file/d/1Zf2cij_BVF2tyM
mjhNWFS00Sm49mhqas/view?usp=sharing



14. สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อสม. สาขา
การจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
(ธ.ค.63) / (ก.พ.64)
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1MPI3
wAvJmRR_13vnLjn2h2sJgmlDv5KU

(1 ครั้ง)


(2 งาน)

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

