วาระการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 - ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
.......................................
วาระ
เรื่อง
ผูนาํ เสนอ
ระยะเวลาการนําเสนอ
๑ ประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
ผูอํานวยการ
๑๐ นาที
1.1 ประกาศกรมอนามัย เรือ่ ง นโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีกรมอนามัย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564
๒ รับรองรายงานการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม ครัง้ ที่
กลุม บย.
๕ นาที
3/2564 (วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของ
กลุม บย.
๑๐ นาที
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
หนาที่ 4
กลุม พช. และ
3.2 รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนิน
๒๕ นาที
คณะทํางาน ๔ คณะ
กิจกรรม Healthy Workplace ของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
หนาที่ 11
๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
1. นําเสนอความกาวหนาแตละตัวชีว้ ัด ประจําเดือน
ตัวชี้วัดละ ๑๐ นาที
หนาที่ 12-44
มกราคม 2564
กลุม พภ.
2. นําเสนอขอมูลผลการสํารวจความสมดุลชีวิตและ
หนาที่ 44
ความผูกพันของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2564
4.2 ขอเสนอการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อใหสาํ นักอนามัย
สิ่งแวดลอมเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายที่
กําหนด
๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การเตรียมการจัดประชุมประสานนโยบายและบูรณา
กลุม บย.
๕ นาที
การระดับทองถิ่น
๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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รายงานการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม ครั้งที่ 4/๒๕๖4
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 09.30 - ๑๖.3๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมชาย
๒. นางสาวดรรชนี
๓. นางปรียานุช
๔. นางสาวปรียนิตย
๕. นางสาวรุจิรา
๖. นางวรภา
๗. นางวิมลศิริ
๘. นายนิพนธ
๙. นางอุทัยวรรณ
๑๐. นายภิญญาพัชญ
๑๑. นางสาวพรทิพา
๑๒. นางสาววิภา
๑๓. นางสาวสัจมาน
๑๔. นางสาวชไมพร
๑๕. นางพรสุดา
๑๖. นางสาวณัฐวดี
๑๗. นางสาวอินทิรา
๑๘. นางสาวนวรัตน
๑๙. นางสาวมลฤดี
๒๐. นางสาวปาณิสา
๒๑. นางชุติมา
๒๒. นายเชิดศักดิ์
๒๓. นางสาวปยาภัสร
๒๔. นางสาวธนิษฐา
๒๕. นางสาววราภรณ
๒๖. นายคมสัน
๒๗. นางสาวประภัสสร
๒๘. นางสาวรัตนา
๒๙. นางสาวปาริชาติ
๓๐. นางสาววรรณนิภา
๓๑. นางสาวภัทยา
๓๒. นางสาวภัสราภรณ
๓๓. นางสาวฐาปนี

ตูแกว
มหาชานิกะ
บูรณะภักดี
ใหมเจริญศรี
ไชยดวง
บุญคลัง
วิเศษสมบัติ
อนแฉง
บุตรแพ
จุลสุข
โพธิไพโรจน
รุจิจนากุล
ตรันเจริญ
เปนสุข
ศิริ
แมนเมธี
สุภาเพ็ชร
อภิชัยนันท
ตรีวัย
ศรีดโรมนต
แกวชวย
โกศัลวัฒน
ชูแกวงาม
หอมสุวรรณ
บุญภักดี
แสนศรี
ขจร
เฒาอุดม
จํานงการ
สิงหสําราญ
พิมพาสีดา
รักษาแกว
ชูเชิด

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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๓๔. นางสาวฐิติพร
๓๕. นางสาววรารัตน
๓๖. นายตวงสิทธิ์
๓๗. นางสาวเกศกนก
๓๘. นางสาวอรัญญา
๓๙. นางสาวศิริลักษณ
๔๐. นางสาวทิพยสุดา
๔๑. นางสาววิรัชพรรณ
๔๒. นายภาณุวัฒน
๔๓. นางจันทจิรา
๔๔. นายวนนท
๔๕. นางสาวศรีสมร
๔๖. นางเกศินี
๔๗. นางสาวยุพาภรณ
๔๘. นางสาวสุธาทิพย
๔๙. นางอุบลรัตน
๕๐. นายธนยศ
๕๑. นางสาวศริญญา
๕๒. นางสาวชญานิศ

ผาสอน
โสวรรณี
วิมุกตายน
หอดขุนทด
ดวงบุ
กลิ่นมาลี
หาญอาสา
สุธาพาณิชย
กิจอินทรีย
สวารักษ
บากี
จําเริญศักดิ์ศรี
จันทรศร
สิริประการกิจ
เฟองฟูลอย
อักษรสรรโกศล
ฆะวีวงษ
เหล็กแจง
มีลอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางศิลปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานธุรการ ส 3
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเทศสัมพันธ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตู แ ก ว ผู อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ประธานการประชุ ม ได แ จ ง วั ต ถุ ป ระสงค
ของการประชุ ม สํ านั ก อนามั ยสิ่ งแวดล อมครั้งที่ 4/2564 เพื่อกํ ากั บ ติ ดตามการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมในเดือนมกราคม 2464 และชี้แจงรายละเอียดประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร เสนอรายงานการประชุ ม สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ครั้ ง ที่ 3/๒๕๖4
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 - ๑๖.3๐ น. ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม และไดแจงเวียนเอกสารรายงานการประชุมดังกลาวไปยังทุกกลุมงาน เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม ตามหนังสือสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ว ๑๕๐ ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้
ไมมีกลุมงานใดขอแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕64
กลุมบริหารยุทธศาสตร รายงานผลการเบิกจายงบประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 256๔ และผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. ผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ มกราคม 2564
ผลการเบิกจายภาพรวมของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งสิ้น 2,440,250.35 บาท คิดเปนรอยละ
18.44 ซึ่งยังไมเปนไปตามเป าหมายที่กรมอนามั ยกําหนดไว คื อ ร อยละ 40 โดยมีผ ลการเบิกจายงบประมาณ
(งบดําเนินงาน) รวมทั้งสิ้น 2,440,250.35 บาท คิดเปนรอยละ 21.90 รายละเอียด ดังนี้
1) กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล
รอยละ 26.15
2) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
รอยละ 26.13
3) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ
รอยละ 18.18
4) กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม
รอยละ 33.98
5) กลุมบริหารยุทธศาสตร
รอยละ 2.83
6) กลุมอํานวยการ
รอยละ 24.25
7) งบสนับสนุนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
รอยละ 58.49
8) งบบุคลากรภาครัฐ
รอยละ 24.76
2. ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนมกราคม 2564
กลุม บย. ไดวิเคราะหผลลัพธการดําเนินงานของแตละโครงการตั้งแตเดือน ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ โดยนําผล
การดําเนินกิจกรรมเทียบกับจํานวนกิจกรรมทั้งหมดของแตละโครงการ และแสดงผลเปนรอยละ ในภาพรวมรายกลุมงาน
และแจกแจงรายละเอียดผลผลิตที่เกิดขึ้นของแตละโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑) กลุม พช.
๑.๑) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับ
สุ ข ภาพ มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน คิ ด เป น ร อ ยละ ๘๓.๓ โดยมี จํ า นวนกิ จ กรรมทั้ ง หมดในป ๖๔ จํ า นวน ๖ กิ จ กรรม
ดําเนินการสําเร็จตามแผน จํานวน 5 กิจกรรม และไมสําเร็จตามแผน จํานวน ๑ กิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2564 (จัดประชุม 17 พ.ย. 63)
- เกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH (ประชุม 4 ธ.ค. 63)
- รายชื่อภาคีเครือขายในการขยายผลยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสังกัดอื่น
(จัดประชุม 18 ธ.ค. 63)
- จางจัดทําวิดีโอหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข
(ลงนามสัญญาจาง 11 ม.ค. 64)
๑.๒) โครงการพั ฒ นาและยกระดับสถานที่ทํ างานน าอยู นาทํางาน เสริ ม สร างคุ ณภาพชี วิตและความสุ ข
ของคนทํ า งาน (Healthy Workplace Happy for Life) มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน คิ ด เป น ร อ ยละ ๑๐๐ โดยมี จํ า นวน
กิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๕ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- ประกาศนโยบายกรมอนามัย วันที่ 30 ต.ค. 63 (ไมใช งปม.)
- แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาลอาหารและน้ําในเรือนจํา/
การสื่อสารใหความรูเจาหนาที่/ อสรจ. (ประชุม 18 พ.ย. 63)
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- จัดจางเก็บ รวบรวม และจัดทํารายงานขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน
สถานบริการ (ทําสัญญาจางแลว 14 ม.ค. 64)
- จัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค ประชาสัมพันธ (15 ม.ค. 64)
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ คูมือแนวทางการดําเนินงาน จัดจางผลิตชุดสาธิต และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สําหรับการพัฒนาองคกรสู Healthy Workplace Happy for Life (ทําสัญญาจางแลว 20 ม.ค. 64)
๑.๓) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิตมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๗ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิต
ดังนี้
- แผนสํารวจสถานการณ WASH และปรับปรุงแบบสํารวจ (จัดประชุม 23 ธ.ค. 63)
- ผลิตแบบสํารวจ WASH จัดสงไปยังกลุมเปาหมาย 1,600 ฉบับ (28 ธ.ค. 63, 20 ม.ค. 64)
- แนวทางและกระบวนการประเมินสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน (GREEN and CLEAN Office/
HWP) ของกรมอนามัย/ เตรียมความพรอมตรวจประเมิน(จัดประชุม 5 ครั้ง ต.ค. 63, 4 พ.ย. 63, ธ.ค. 63, 21 ม.ค. 64
และ 27 ม.ค. 64)
- แนวทางขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับผูสูงอายุในสถานที่สาธารณะ ประเด็นการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมในวัด (ประชุม 21 ม.ค. 64)
- (ราง) คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (กําหนดแผนประชุม ก.พ. 64)
๑.4) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว
เพื่อรองรับการทองเที่ยว มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน
๘ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผน โดยมีผลผลิตดังนี้
- (ราง) คูมือมาตรฐานโรงแรมที่เปนมิตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม (ฉบับปรับปรุง) (จัดประชุม 19 ต.ค. 63
และ 5 พ.ย. 63)
- ขอมูลและตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอมของโรงแรม (ลงพื้นที่สํารวจขอมูลฯ กทม. และตางจังหวัด
พ.ย. 63)
- ผลิตแบบสํารวจจัดสงใหกับโรงแรมเปาหมาย 4,000 ชุด (พ.ย. 63 – ม.ค. 64)
- ตรวจวิเคราะหตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอม (ธ.ค. 63)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการพัฒนาดานอนามัย
สิ่งแวดลอมสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว โรงแรม และรีสอรท (13 -14 ธ.ค. 63)
- ผลิตคูมือโรงแรมที่เปนมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 500 เลม (ธ.ค. 63 – ม.ค. 64)
๑.5) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวน
กิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๓ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- แนวทางการขับเคลื่อนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและน้ําในเรือนจํา และ
การสื่อสารใหความรูเจาหนาที่/ อสรจ. (ประชุม 18 พ.ย. 63)
- เป น วิ ท ยากรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมในเรือนจํา (14 – 15 ธ.ค. 63)
- หลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและน้ําในเรือนจํา
(กําหนดสงงานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64)
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๒) กลุม พบ.
๒.1) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข มีผลการดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๑๑ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผนทุกกิจกรรม
โดยมีผลผลิตดังนี้
มูลฝอยติดเชื้อ
- คําแนะนํา เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทอง
(Peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน (เผยแพรแลว, ประชุม 5 ต.ค. 63, ลง พท. เยี่ยมกิจการรับซื้อถุงลางไต จ.พะเยา
21 ต.ค. 63)
- ข อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นาระบบควบคุ ม กํ า กั บ การขนส ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ (Manifest System/
Infectious Waste Digital Tracking) (ลง พท. 20 และ 22 ต.ค. 63) ฐานขอมูลการใชงานระบบกํากับการขนสงมูล
ฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ขับเคลื่อนผานระบบตรวจราชการ (ต.ค. 63)
- รางกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
- ฐานขอมูลกลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงอื่น (ประชุม
3 ธ.ค. 63)
- ชุดขอมูลผลการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล (รพ.นอกสังกัด สธ.)
(ม.ค. 64)
• ชุดขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
• ศักยภาพระบบการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ
• แนวทางการจัดการหนากากอนามัย
• แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากวัคซีน COVID-19
มูลฝอยทั่วไป
- (ราง) TOR ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมาตรฐานทางชีวภาพ
- ชุดขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป พรอมจัดทําคูมือประกอบการฝกอบรมตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 (ม.ค. 64)
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- (ราง) กฎหมาย 2 ฉบับ (ประชุม 2 ธ.ค. 63)
- (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
อยางปลอดภัยสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พ.ศ. ....
- (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชนอยางปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
- ขอคิดเห็นความรวมมือขับเคลื่อนการบังคับใชกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. 2563
- ขอมูลประกอบการยกรางกฎหมาย (ไดจากการลงพื้นที่ศึกษา ณ จ.ชลบุรี และสมุทรปราการ 15 ธ.ค. 63)
- ชุดขอมูลที่เกี่ยวของกับยาและเวชภัณฑที่เปนของเสียทางการแพทย พรอมจัดทํา (ราง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง การกํ า หนดมู ล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชนประเภทยาและเวชภั ณ ฑ
พ.ศ. .... (ม.ค. 64)
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๒.2) โครงการพัฒนาการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวน
กิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๖ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- ขอเสนอแนะเพื่อจัดทําแนวทางการควบคุม กํากับการจัดการสวมสาธารณะ (ประชุม 14 ต.ค. 63)
- รายงานการคาดการณผลกระทบตอสุขภาพ (Monthly report) เรื่องสวมโลก (ต.ค. 63)
- จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันสวมโลก ป พ.ศ. 2563
- เปดงานรณรงคสวมโลก ป 2563 ณ ICONSIAM (16 พ.ย. 63)
- กิจกรรมวัดวา อาสา ณ วัดพุทธปญญา (19 พ.ย. 63)
- สถานการณการพัฒนาการดําเนินงานสวมสาธารณะในสถานีบริการเชื้อเพลิง (สํารวจขอมูล ระหวาง
1 ม.ค. – 15 ก.พ. 64)
- งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งตามแผนการขั บ เคลื่อ นการจั ดการสว มและสิ่ง ปฏิ กู ล ในพื้ น ที่จัง หวัดนาน
สนับสนุนและติดตามการพัฒนาสวมสาธารณะในแหลงทองเที่ยวโดย พท. ดําเนินการจัดกิจกรรม (ลง พท. ติดตามฯ
6 – 10 ธ.ค. 63)
๓) กลุม พม.
๓.1) โครงการพั ฒ นาระบบการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
90.9 โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๑๑ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผน จํานวน ๑๐ กิจกรรม
และไมสําเร็จตามแผน จํานวน ๑ กิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- กรอบการศึกษา กลุมตัวอยาง วิธีการ และเครื่องมือ สําหรับการศึกษาสถานการณปญหาดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (จัดประชุม 20 ต.ค. 63)
- จัดอบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน
พรอมขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น (2 – 4 พ.ย. 63)
- จางบํารุงรักษา/ สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร (พ.ย. 63)
- รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง และขอมูลเบื้องตนเพื่อจัดทําตนแบบในการแกไขปญหาจาก
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (กิจการใหบริการลานสะสมตูบรรจุสินคาหรือลานจอดรถหัวลากตูบรรจุ
สินคา ณ จ.ชลบุรี (ลงพื้นที่ 21 – 22 ธ.ค. 63)
- สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เพื่อกํากับติดตามและบังคับใชกฎหมายดานการจัดการเหตุรําคาญและ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(1) 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 สระบุรี
(2) 2 - 5 ธ.ค. 63 เชียงใหม
(3) 14 - 16 ธ.ค. 63 นครสวรรค
(4) 21 - 22 ธ.ค. 63 ชลบุรี
- ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพประเภทกิจการ
เผาถานหรือสะสมถาน ณ พื้นที่ตําบลโรงเข อําเภอบานแพว จ.สมุทรสาคร (18 ธ.ค. 63)
- (ราง) ประกาศกระทรวง เรื่อง กําหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ
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- จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพื่อยกรางหลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทางวิชาการ
(21 ม.ค. 64)
- แนวทางและเกณฑม าตรฐานดานสุขลักษณะในสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความสะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ประชุม 19 – 20 ม.ค. 64)
๓.2) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ
มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๙ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จ
ตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- แผนการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ โ ครงการศู น ย ก ารเรี ย นรู เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู สิ่ ง แวดล อ ม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ตาก (ประชุม 22 ต.ค. 63, 9 พ.ย. 63, 7 ธ.ค. 63, 19 ธ.ค. 63)
- แบบประเมินมาตรฐานกิจการฯ เพื่อปรับปรุงในระบบ TSC โดยจัดประชุมทบทวนแบบประเมินมาตรฐาน
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดรับการผอนปรนตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (16 ต.ค. 63)
- รูปแบบกลไกการเฝาระวังเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (จัดประชุม 25 พ.ย. 63)
- สํารวจและกําหนดจุดเก็บตัวอยางพืชผักและน้ําบริโภค ในพื้นที่โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. ตาก (30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63)
- ขอมูลเบื้องตนดานอนามัยสิ่งแวดลอม และพฤติกรรมการบริโภคและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
โครงการ (ลงพื้นที่เก็บตัวอยาง 14 – 17 ธ.ค. 63)
- ข อ เสนอแนะ/ ข อ คิ ด เห็ น ของคณะทํา งานต อการแกไ ขป ญ หาการใหบ ริ การตู บรรจุ สิน คาหรือ
ลานจอดรถหัวลากฯ (ประชุม 28 ธ.ค. 63)
- (ราง) หลักสูตรและคูมือแนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณีเหตุรําคาญ ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข (ประชุม 18 ม.ค. 64)
๔) กลุม พภ.
๔.1) โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๔ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จ
ตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- โครงสรางหลักสูตรออนไลน “อสม. เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
(ประชุม 22 ต.ค. 63)
- ราง (TOR) สื่อวิดีโอ “ชุมชนวิถีใหมสงเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม” และ “อปท.
ยกระดับชีวิตสูเมืองที่เปนมิตรตอสุขภาพ
- การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)” (มีผูรับจางแลว เคลียร PO เมื่อ 19 ม.ค. 64)
- ลงพื้นที่ถายท้ําสารคดีฯ จ.ลพบุรี 7 – 9 ธ.ค. 63 และ จ.ขอนแกน 21 – 24 ธ.ค. 63
- คูมือ อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นนาอยู (เบิกจายแลว ธ.ค. 63)
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งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอม ประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอมทองถิ่นและชุมชนนาอยู จ.ราชบุรี (20 ต.ค. 63)
๔.๒) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานสุขภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ป 2564 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๑๘ กิจกรรม
ดําเนินการสําเร็จตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- แนวทางบูรณาการประสานความรวมมือเชิงนโยบายระดับทองถิ่น (ประชุม 30 ต.ค. 63)
- โครงสรางหลักสูตร การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ สสอ. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน พชอ. (จัดประชุม พ.ย. 63 )
- จัดกิจกรรมรณรงคมาตรการสวมหนากากปองกันโรค COVID-19 (17 พ.ย. 63)
- KM เรื่อง โปรแกรมการคาดการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม (ประชุม 1 ธ.ค. 63)
- KM เรื่อง สรางความรวมมือในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) (ประชุม 15 ธ.ค. 63)
- กรอบแนวทางการพัฒนาระบบและหลักสูตร Environmental Health Inspector (EHI) (ประชุม
8 ม.ค. 64)
- รางเนื้อหาชุดนิทรรศการงาน EHA และ อบต. นาอยู (20 ม.ค. 64)
๕) กลุม บย.
๕.1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่ อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามั ยสิ่ งแวดล อ ม
มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๗ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จ
ตามแผนทุกกิจกรรม โดยมีผลผลิตดังนี้
- ขอเสนอแนะตอการปรับแผนฯ ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเตรียมการสําหรับฉบับที่ 4 (ประชุมฝายเลขานุการฯ 21 ต.ค. 63)
- ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน
- ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 ต.ค. 63
- ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 พ.ย. 63
- ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 63
- ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 ม.ค. 64
- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ASEAN Health Cluster 2 กรมอนามัย ในประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอม
(Health Priority 11) (เปนผูแทนกรมอนามัยรวมประชุม 24 – 26 พ.ย. 63)
- พัฒนาระบบฐานขอมูลสําคัญดานอนามัยสิ่งแวดลอมของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (รวมอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ (Data Scientist)" กรมอนามัย จ.เพชรบุรี วันที่ 22-26 พ.ย. 63)
- ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน (29 ธ.ค. 63)
- ทบทวนปรับแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับสถานการณ COVID-19
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25 ม.ค. 64)

- พั ฒ นาระบบแสดงผลข อ มูล ตั ว ชี้ วั ดสํ าคั ญ ของคลัส เตอรอ นามัย สิ่ง แวดลอ ม (ประชุ ม กลุม ยอย

- จัดทํา Template เกณฑตัวชี้วัด 1.5 คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมของศูนยอนามัย
- พัฒนาเว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๖) ภาพรวม
๖.๑) โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย มีผลการดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป ๖๔ จํานวน ๗ กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามแผนทุกกิจกรรม
โดยมีผลผลิตดังนี้
- ขอเสนอโครงสราง EOC ระดับกรมอนามัย (ประชุม 26 ต.ค. 63)
- แนวทางขับเคลื่อน TSC กรมอนามัย (ประชุม 8 ธ.ค. 63, 5 ม.ค. 64)
- เตรียมทีมปฏิบัติการคณะทํางานกลุมภารกิจปฏิบัติการ (OP) (ประชุม 18 ม.ค. 64)
- สนับสนุนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและ อวล. ใน รพ. สนาม (ประชุม 21 ม.ค. 64)
- จัดซื้อวัสดุชวยเหลือน้ําทวม 7 รายการ และจัดสงวัสดุชวยเหลือ ศอ. 11 และ 12 (ธ.ค. 63
และ ม.ค. 64)
ขอคิดเห็น/เสนอแนะในที่ประชุม
๑. ควรปรับแกไขแผนการดําเนินงานบางกิจกรรมที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
๒. กิจกรรมประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ยังไมสามารถจัดประชุมไดและมีความลาชากวาแผน
ที่กําหนดไว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
๓. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหเปนตนแบบ กลุม พช. ไมมีงบประมาณในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดตนแบบได
จึงไดของบประมาณจากคลัสเตอรกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย ซึ่งยังไมสามารถระบุไดวาจะมีงบประมาณใหหรือไม
๔. ไมมีงบประมาณสําหรับกิจกรรม Healthy Workplace แลว แตตองดําเนินงานตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ รายงานความกาวหนาการขับเคลือ่ นการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กลุ ม พช.รายงานความก า วหน า การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรม Healthy Workplace ของสํ า นั ก ฯ
พรอมทั้งนําเสนอผลการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู (HWP) ของกรมอนามัยรอบที่สองโดยพบวา สํานักฯ
ได
คะแนนผลการประเมิ น เป น ที่ พ อใจโดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย รวมคื อ 47.1 เป น ลํ า ดั บ ที่ ห กของกรมอนามั ย
และจากการประเมินที่ผานมาทั้งสองรอบพบวา เกณฑที่สํานักฯ ควรปรับปรุงคือ เกณฑ 5 ส. ซึ่งได 37.8 เต็ม 42
ทั้งนี้ กรมอนามัยไดกําหนดการตรวจประเมินครั้งที่ 3 คือ เดือน ก.พ. – มี.ค. ๖๔ โดยรอบนี้มีการตรวจประเมินและ
ใชคะแนนตัวชี้วัดของ กพร. มาเกี่ยวเนื่องดวยและเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ของสํานักฯ
ไดดําเนินการซักซอมตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ระดับกรมอนามัย
ที่จะเขาตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินของ สํานักฯ พบวา ประเด็นและ
ขอปรับปรุงที่พบในการซักซอมประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔ มีดังตอไปนี้
๑) โตะทํางานหรือพื้นที่บริเวณโตะทํางาน (รวมบริเวณโตะคอมพิวเตอร)
- สําหรับการจัดวางปายชื่อใหวางอยูในตําแหนงเดียวกันสามารถมองเห็นไดงายชัดเจน
- ไมวางอาหาร บนโตะทํางานยกเวน เครื่องดื่ม ไมเกิน 1 แกว/ขวด
- ไมวางสิ่งของใตโตะทํางานยกเวนรองเทาไมเกิน 1 คู
10

- มีเบาะรองนั่ง/พิงไดไมเกิน 1 ชิ้น
- ตรวจสอบใหมีการติดปายระบุ “ของใชสวนตัว” “อุปกรณสํานักงาน”
- ตรวจสอบการจัดเก็ยสายไฟใหมีการพันเก็บใหเรียบรอย
- วางปฏิทินตั้งโตะ และอุปกรณการทํางานโดยพิจารณาตามความจําเปน ขณะทํางานและกรณีที่ไมอยู
ตองมีการจัดเก็บโตะใหเรียบรอย ไมอนุญาตใหวางพระหรือสิ่งศักดิสิทธิ์บริเวณโตะทํางาน
๒) อุปกรณสํานักงาน
- กรณีที่มีอุปกรณของใชสํานักงานที่เปนสวนกลางใหทําปายระบุ “วัสดุอุปกรณสํานักงานสวนกลาง”
พรอมระบุผูรับผิดชอบสําหรับเครื่องใชไฟฟา พริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร ใหตรวจสอบใหมีการติดปายชื่อผูรับผิดชอบ
และตรวจสอบใหไมติดสติ๊กเกอรหรือเอกสารอื่นที่ไมจําเปนกับการใชงาน
๓) ตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บของ
- ตรวจสอบใหมีการติดปายบงชี้ประเภทสิ่งของภายในตูและระบุผูรับผิดชอบ
- กรณีตูใสและมีสิ่งของภายในที่ไมใชคูมือหรือตําราวิชาการตางๆ ขอใหดําเนินการจัดทําดัชนีรายการ
สิ่งของที่อยูภายในและติดปายชื่อผูรับผิดชอบใหเรียบรอย
- จัดเก็บสิ่งของที่ไมจําเปนที่วางอยูบริเวณหลังตูคณะกรรมการประเมินจะไมเปดลิ้นชักสวนตัวบริเวณ
โตะทํางาน แตสามารถเปดตูเอกเก็บของ/ตูเอกสารเพื่อตรวจประเมินได กรณีเปนเอกสารงานเดียวกัน สามารถติดปาย
ระบุเพียง 1 จุดได และระบุชื่อผูรับผิดชอบ
๔) หองประชุม
- ตรวจสอบการจัดวางสิ่งของภายในหองประชุมที่รับผิดชอบใหเรียบรอยและตรวจสอบการจัดเก็บ
สายไฟใหพันใหเรียบรอย
๕) พื้นที่พักผอนสวนหยอม
- ตรวจสอบการติดปายชื่อผูรับผิดชอบและการจัดวางใหเปนระเบียบสวยงาม
6) พระพุทธรูป/สิ่งศักดิ์สิทธิ์
- กรณีพระองคใหญของหนวยงานตองจัดวางใหเปนระเบียบและตองดูแลใหสะอาด กรณีมีหลายจุด
ควรรวมไปอยูจุดเดียวกัน
ทั้งนี้กลุม พช. ไดชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการตรวจประเมินในเบื้องตน ดังนี้
๑) การประชุมเพื่อนําเสนอการดําเนินงาน
- ประชุมเปดการตรวจ โดยทีมตรวจประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค พรอมแนะนําทีมตรวจประเมิน
- หนวยงานรับตรวจ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงานเกณฑ
HWP และเกณฑ 5ส
- ทีมตรวจประเมินซักถามหนวยงานรับตรวจในประเด็นที่เกี่ยวของ
๒) การประเมินเอกสาร
- หนวยรับตรวจจัดเตรียมแฟมเอกสารตามเกณฑการดําเนินงาน
3) การประเมินภาคสนาม
- ทีมตรวจประเมิน ลงตรวจพื้นที่โดยรอบหนวยงาน
- ถายรูปพื้นที่ทําการตรวจ ทั้งบริเวณทั่วไป และโดยเฉพาะอยางยิ่งจุดที่มีการตัดคะแนน
- ใหคําแนะนํา สิง่ ที่ตองปรับปรุงแกไข ณ พื้นที่ตรวจ
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๔) สรุปผลการตรวจประเมิน
- ประชุมสรุปตรวจ โดยทีมตรวจประเมินสรุปผลคะแนนและใหขอเสนอแนะ ปดการประชุม
โดยการประเมินครั้งที่ 3 จากกรมอนามัยในวันที่ 1 ก.พ. 2564 นี้ กลุม พช. ไดชี้แจงตารางกําหนดการตรวจ
HWP ของกรมอนามัย ซึ่งสํานักฯ จะมีการดําเนินการตรวจโดยทีม 3 ซึ่งมีกําหนดการตรวจเวลา 13.00 - 16.30 น.
โดยมีการตรวจประเมินในชวงเวลาเดียวกันนี้ถึงสี่หนวยงาน ไดแก กองคลัง สํานักโภชนาการ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัยเจริญพันธ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจําเดือนมกราคม 2564)
(๑) กลุมบริหารยุทธศาสตร (บย.) แจงขอมูลความกาวหนาและการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดคํารับรองฯ
ดังนี้
1) กําหนดการนําขอมูลระบบ DOC ของกรมอนามัย ประกอบดวย 4 หัวขอ ดังนี้ 1) รายการขอมูล
ที่ใช 2) มาตรการที่กําหนด 3) ประเด็นความรูที่ใช 4) แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ใหดําเนินการเขาระบบใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อกลุมบริหารยุทธศาสตร จะไดตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูล
แตละตัวชี้วัดกอนถึงระยะเวลาที่ กพร. กําหนด
2) กลุมบริหารยุทธศาสตร จัดทําแบบฟอรมเพื่อใหทุกตัวชี้วัดใชสําหรับรายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และการเพิ่มเติมลิงคหลักฐานเชิงประจักษ ตามเกณฑการใหคะแนนของ KPI
Template (ระดับคะแนนที่ 3) Management and Governance กําหนดใหมีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด ซึ่งทุกตัวชี้วัดกําหนดใหมรี ายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําขึ้นเว็บไซต
ของหนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดทุกตัวชี้วัดไดทราบแลวนั้น ซึ่งแบบฟอรมดังกลาว
จั ด ทํ า ไว ใ น (Google Word) เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการนํ า เข า ข อ มู ล รายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการแบบทันตอการใชงาน เนื่องจากเปนแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน โดยใหผูรับผิดชอบทุก
ตัวชี้วัดสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกันได (Real time recording
and sharing information) โดยการรายงานความกาวหนาของทุกตัวชี้วัดแตละกิจกรรม เปนรอบการรายงาน ของ
เดื อ นตุ ล าคม 2563 - เดื อ นมกราคม 2564 ทั้ ง นี้ จากการตรวจสอบแผนการขั บ เคลื่ อ นฯ และการรายงาน
ความกาวหนาดังกลาวฯ ของทุกตัวชี้วัด ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอใหทุกตัวชี้วัดดําเนินการทบทวนแผนใหมี
ความชัดเจนและสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด เนื่องจากเกณฑแตละตัวชี้วัด (ระดับคะแนนที่ 4) วัดผลเปนรอย
ละของการดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนดไว ซึ่งขณะนี้ยังสามารถรายงานความกาวหนาพรอมใสลิงคหลักฐานเชิง
ประจักษแตละกิจกรรมที่บรรลุผลสําเร็จ ตามแผนฯ ไดจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และขอใหผูรับผิดชอบแตละ
ตัวชี้วัดนําเสนอความกาวหนาฯ ตามลําดับ ดังนี้
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การกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําเดือน มกราคม
ผูรับผิดชอบ การรายงานความกาวหนาตัวชีว้ ัดฯ 64 ในระบบ DOC ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ลําดับ

ชื่อตัวชี้วดั
 คลิก KPI .... (ทีจ่ ะไปหน้ารายละเอียดความก้าวหน้าแต่ละ KPI )

กลุ่มงาน รายการข้อมูล / วันที่รายงาน

่ งด ้านสิง่ แวดล ้อมทีส
KPI 1.26 ร ้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปั จจัยเสีย
่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
้ )
(ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชือ
KPI 1.27 องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล ้อม (EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชุมชนและท ้องถิน
่ น่าอยู่

พบ.
พภ

1) แผนการขับเคลือ
่ นตัวชีว้ ด
ั
ตามคํารับรองฯปี 64 ตัง้ แต่เดือน
ต.ค.63 – ก.ค.64

พช.
พบ.
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KPI1.28 ร ้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึน
้ ไป
้วมและมู
จังหวัดมีการขับเคลือ
่ นการดําเนินงานอาหารปลอดภัยทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ (ประเด็นส
ลฝอยทั่วไป)
(สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)
้ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
1. ตลาดนัด น่าซือ
2. อาหารริมบาทวิถ ี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
KPI 1.34 ร ้อยละของกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัตท
ิ ไี่ ด ้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

2) รายงานความก ้าวหน ้า
ผลการดําเนินงานตัวชีว้ ด
ั ตาม
คํารับรองฯปี 64
ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน
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่ ง ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
KPI 2.1 และการบริหารความเสีย

1
2

3
4

พบ.

KPI 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

บย.

่ งโครงการสําคัญตามแผนปฏิบต
KPI 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสีย
ั ก
ิ ารระดับหน่วยงาน

บย.
พช.
พภ.
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KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
1) Healthy Workplace Happy for Life
2) ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร/กิจกรรมก ้าวท ้าใจ Season 3/การเข ้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนใน
่ งต่อการเกิดโรคเส ้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี
หน่วยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสีย
ขึน
้ ไป ด ้วยโปรแกรม
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KPI 2.3 ร ้อยละการเบิกจ่าบงบประมาณ
1) ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายทีไ่ ด ้รับจัดสรร ยกเว ้นงบบุคลากร)
2) รายจ่ายประจํา (งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอืน
่ ยกเว ้นงบบุคลากร)
3) รายจ่ายลงทุน

บย.
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KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (LO) (กลุม
่ วิชาการทุกกลุม
่ เขียนผลงานส่งประกวด TPSA)

พภ.
บย.

10

KPI 2.5 ร ้อยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทีบ
่ รรลุเป้ าหมาย

๑๓

การรายงานแผนผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด/ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิง่ แวดลอมทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

1. จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
โรงพยาบาล (นอกสังกัด สธ.)

1 ครั้ง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

2. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาล

1 เรื่อง

ม.ค. 64

ก.ย. 64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1. ดําเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ https://drive.google.com/file/d/1APgNXBiNw_bDCt6efLSLW4m2ov96mZC/view?usp=sha
ในโรงพยาบาลตามกูฏกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอย
ring
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
https://drive.google.com/file/d/121. ดําเนินการจัดทําเกณฑประเมินคุณภาพการจัดการ
us_Lxj7RuEZfVOn2aTYqiynxoZUHpe/view?usp=sharing
มูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล
https://drive.google.com/file/d/1mriz89oiKrPG

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นพรอมจัดทําขอเสนอตอระบบ
กํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste Digital
Tracking System)

1 ครั้ง

ก.ค. 64

ก.ย. 64

4. พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
ออนไลน (Manifest System)

1 ระบบ

มี.ค. 64

ก.ย. 64

๑๔

2.จัดสงหนังสือแจงไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอความอนุเคราะห
v75EC8fjsieMGamTih_l/view?usp=sharing
ประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาล
นอกสังกัด สธ.)
ยังไมถึงกําหนด

ยังไมถึงกําหนด

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิง่ แวดลอมทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ )
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
5. ขับเคลื่อนการใชงานระบบควบคุมกํากับการขนสงมูล
ฝอยติดเชื้อออนไลน (Manifest System)

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1 เรื่อง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

1. ทําหนังสือสงรายงานสถานการณการใชระบบกํากับการขน
สงมูลฝอยติดเชื้อ(Manifest System) เพื่อเปนการขับเคลื่อน
การใชงานระบบฯ
2. ขอมูลสถานการณการใชงานระบบกํากับการขนสงมูลฝอย ติด
เชื้อ(Manifest System) ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1FZUkw8ZkLazL
nTe70g2sIIjdV6A4Q7jl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ea6904AfIa9Zs7YN2mQxdSZGTak3bun/view?usp=sharing

6. ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ

4 ฉบับ

ต.ค. 63

ก.ย. 64

7. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียตอรางกฎหมายระดับ
อนุบัญญัติ8. จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูล
ฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
8. จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูลฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

1 ครั้ง

เม.ย. 64

ส.ค. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

2 ครั้ง

พ.ค. 64

ก.ย. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

9. ลงพื้นที่ตรวจแนะนําและประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการ
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อยกระดับมาตรฐานฯ

46 แหง

มี.ค. 64

พ.ค. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

10. จัดทําและสื่อสารประชาสัมพันธดานการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ

1 เรื่อง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

11. พัฒนาเกณฑการประเมินมาตรฐานกิจการรับทําการ
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

2 เรื่อง

ก.ค. 64

ก.ค. 64

๑๕

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความ อยูระหวางดําเนินการ
พรอมยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ

1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของดานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ

-

อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมถึงกําหนด

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิง่ แวดลอมทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ )
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

12. พัฒนาและขับเคลื่อนแนวทางการจัดการของเสียและ
มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทอง
(peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

1 เรื่อง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

13. จัดทําชุดความรูการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19

1 เรื่อง

เม.ย. 64

ก.ย. 64

14. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทําชุดความรูประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อ (เพิ่มเติม)
15. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทําชุดความรูมาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทาง
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา
16. การสนับสนุนทางวิชาการ ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

1 เรื่อง

ม.ค. 64

ก.ย. 64

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับประเภทและ อยูระหวางดําเนินการ
แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

1 เรื่อง

ม.ค. 64

ก.ย. 64

1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
ทางชีวภาพ และเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา

อยูระหวางดําเนินการ

1 เรื่อง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

อยูระหวางดําเนินการ

๑๖

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1.ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาแนวทางการจัดการ https://drive.google.com/file/d/1nzKkCThUdWr
TnORqXhh5lBVGNSy1kOay/view?usp=sharing
มูลฝอยจากการลางไตผานทางชองทอง ครั้งที่ 2/2563
วันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2.จัดทําคําแนะนําแนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอย https://drive.google.com/file/d/1R_qIjtLSLKydS
mplaZMFllSuAd1FC0Sj/view?usp=sharing
ที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทอง
(peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

-

ยังไมถึงกําหนด

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

1. วิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใชในการ
ดําเนินงาน มาตรการที่กําหนด และประเด็นความรูที่นํามาใช
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม(EHA)
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู

1 ครั้ง

ต.ค.63

ม.ค.
64

1. จัดทํารายงานวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และความรู
ที่นํามาใชในการดําเนินงาน มาตรการที่กําหนด และประเด็น
ความรูที่นํามาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ

2. ขอรับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น LPA ประจําป 2563

1 ครั้ง

พ.ย. 63

ธ.ค.
63

1. ประสานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อขอรับคะแนน
https://drive.google.com/file/d/1_K6Q
LPA ป 2563
hypBIWH4tsXNyzL8E37up8qX9dd1/vie
1. แจงผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน w?usp=sharing
ทองถิ่น LPA ประจําป 2563 ใหศูนยอนามัยทราบ

VDO 1 ชิ้น

พ.ย. 63

3. จัดทําสื่อสารคดี “อปท.ยกระดับ สูเมืองที่เปนมิตรตอ
สุขภาพ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)”LPA ป 2564

4. รวมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวของการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ LPA ป 2564

1 ครั้ง

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link
https://drive.google.com/drive/u/3/fol
ders/1mxEVO5FIQ4IYw5QtSAJ6pKDlxKa
OAqll

ม.ค. 64 1. เลือกพื้นที่ถายทํา และประสาน กําหนดวัน และประเด็นเนื้อหา https://drive.google.com/file/d/1YA1u4

ธ.ค. 63 ธ.ค. 63

ที่ตองการจัดทําสื่อสารคดี
1. ลงพื้นที่ ถายทําสารคดี วันที่ 21 - 24 ธ.ค 63
2. มีสื่อเพื่อใหความรู เขาใจแกบุคลากรสาธารณสุขและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ EHA

cbzdH8LgwSJzKi71St3Bw5NvqW/view?usp=sharing

1. ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวของการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น LPA ป 2564

https://drive.google.com/file/d/1daMwJRqxV
nbfrK-CP2-E_oXaYIKaXGM8/view?usp=sharing

๑๗

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมทีม่ ีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
5. โครงการพัฒนาความรวมมือประสานนโยบายและบูรณา
การระดับทองถิ่น

6. ประชาสัมพันธเชิญชวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัคร
รวมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
(Environmental Health Accreditation: EHA) ป 2564

7. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1 ครั้ง

ม.ค. 64 มี.ค. 64 1. รายละเอียดการดําเนินงานรวมภายใตการลงนามความรวมมือ
ระหวางกรมอนามัย และกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น
2. ราง บันทึกความรวมมือประสานนโยบายและบูรณาการระดับ
ทองถิ่น ระหวางกรมอนามัยและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

https://drive.google.com/file/d/15p174fUpgwqBP674-6RBijMBQQac82s/view?usp=sharing

1 ครั้ง

ม.ค. 64 ม.ค. 64 1. จัดทําหนังสือประชาสัมพันธสมัครรวมการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ป 2564 ถึงกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
2. ทบทวน และปรับปรุง คูมือการดําเนินงาน EHA ป 64 และ
คูมือการใชโปรแกรม EHA Smart App

https://drive.google.com/file/d/1EE05x0iCxRG
ckmXuf_dzRRGca31pT7Ss/view?usp=sharing

2 ครั้ง

ม.ค. 64

402 แหง
8. จัดทําเกียรติบัตรใหอปท .ที่ผานการรับรองการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น )EHA) ระดับเกียรติบัตร ประจําป 2563

ม.ค. 64

พ.ค.
64

1. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ครั้งที่ 1) วันที่ 18 ม.ค. 64
(ครั้งที่ 2) ยังไมมีการดําเนินการ

พ.ค. 64 1. จัดทําทะเบียน อปท. ที่ไดรับเกียรติบัตร ประจําป 2563

2. จัดทําหนังสือแจงศูนยอนามัยใหยืนยันรายชื่อ อปท.
ที่ไดรับเกียรติบัตร

๑๘

https://drive.google.com/file/d/1fr92umSujFB
-rY4JMjTeboI44vBwIAA4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1V5fiw_xniwx0M
TL-J1np7tWvlZ5FcDnu/view?usp=sharing

อยูระหวางดําเนินการ

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

9. จัดทําสื่อโมชั่นกราฟก "พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)"

1 เรื่อง

ก.พ.64

พ.ค. 64

-

10. จัดทําชุดนิทรรศการ "พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA

1 ชุด

ก.พ.64

พ.ค. 64

-

อยูระหวางดําเนินการ

11. กํากับติดตามขอมูลการดําเนินงานตัวชี้วัดจากศูนย และ
รวบรวมผลการประเมิน จัดทําหนังสือรับรองและทะเบียน อปท.
ที่เขารับการประเมิน

1 ครั้ง

มิ.ย. 64

ก.ย. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

12. ชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ อบต.จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู ป 2564

1 ครั้ง

ต.ค.63

ธ.ค.63

1. สนับสนุนศูนยอนามัยในการชี้แจงการดําเนินงานทิศ
ทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน ป 2564 ไดแก
- ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
- ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
2. ประชาสัมพันธโครงการผานกลุมไลนเครือขาย
ขับเคลื่อนงาน อบต.นาอยู

https://drive.google.com/drive/u/3/fol
ders/1AP2VTVySRzDM2UOQCoBIMxKOr
C-vlDak

13. ทําใบประกาศเกียรติคุณรับรองผานการประเมินองคการ
บริหารสวนตําบลมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่น
และชุมชน ระดับนาอยูและนาอยูยั่งยืน ป 2563

1 ครั้ง

ธ.ค.63

ม.ค.64

1. ทําหนังสือขอลายมือชื่อในใบประกาศเกียรติคุณฯ
2. จัดทําใบประกาศเกียรติคุณฯ ให อบต. ที่ไดรับการ
รับรอง ของศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี

https://drive.google.com/drive/u/3/fol
ders/198tIUpS5HDECDSfVEhK5xnAlDZKSqp3

๑๙

Link
อยูระหวางดําเนินการ

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

14. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สารคดีความรู ชุดนิทรรศการ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2 เรื่อง

พ.ย.63

พ.ค.64

1. จัดพิมพคูมือ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ
ทองถิ่นชุมชนนาอยู เพิ่มเติม จํานวน 2000 เลม และ
สงคูมือสนับสนุนศูนยอนามัยเพิ่มเติม
2. ลงพื้นที่ถายทําสารคดีการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลโกงธนู
จังหวัดลพบุรี

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1v
1YaOD7UeC5GBMF3HfsZkXVMCkIJQNOC

15. พัฒนาหลักสูตรออนไลน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น

2 เรื่อง

ต.ค.63

มิ.ย.64

1. จัดทําโครงสรางหลักสูตร และถายทําวิดีโอสื่อการ
สอนหลักสูตรออนไลนการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. จัดทําโครงสรางหลักสูตร และถายทําวิดีโอสื่อการสอน
หลักสูตรอสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

https://drive.google.com/drive/u/3/folders
/1NJEMSizlLjnl7ObeKsz3OhsOpMi_8RQX

16. ติดตามความกาวหนาของการสมัครเขารวมโครงการ
ประเมินตนเอง และการประเมินรับรองของ อบต. ใน Google
form

12 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

1. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก
Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel file
เปนขอมูลสะสม ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63)

https://drive.google.com/drive/u/3/folders
/1hqT4ljWU_Fsre36Rh7r49fXQYnzw5w4T

17. สรุปผลการประเมินตนเอง และประเมินรับรองของ อบต.
ในภาพรวมประเทศ และรายศูนยอนามัย

4 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

1. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน อบต.จัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู ไตรมาส 1
(ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

https://drive.google.com/drive/u/3/folders
/1kPj1niqL7vpfBIlD0lEhsxJ70rGIFXbD

๒๐

Link

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

18. ประชุมราชการ เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู

3 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ค.64

1. จัดประชุมหารือการบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
รวมกับสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2563
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือจุดรวมในการบูรณาการงานกับ
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)
2. จัดประชุมราชการพัฒนาแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อชุมชน
และทองถิ่นนาอยู สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 วัตถุประสงคเพื่อหารือการพัฒนา
หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
ในรูปแบบออนไลน

https://drive.google.com/drive/u/3/fol
ders/1IuhTXkSQYIfRh4QHJzEvTs7E2uJ5
4Y3n

19. ประชุมราชการ จัดทําหลักเกณฑและ
แนวทางการพัฒนาผูตรวจการอนามัย
สิ่งแวดลอม

2 ครั้ง

ม.ค.64

ก.ค.64

1. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัย
สิ่งแวดลอม (Environmental Health Inspector) ในวันศุกรที่ 8 มกราคม
2564 วัตถุประสงคเพื่อรวมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจ
การอนามัยสิ่งแวดลอมพรอมหลักสูตรสําหรับผูตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม

https://drive.google.com/drive/u/3/fol
ders/1RtvqYmexDkMDOraVetX0BF0u5tS0I1z

20. สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อสม.
สาขาการจัดการสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม

3 งาน

ต.ค.63

ก.ย.64

1. รวมงานประชุมคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขตและภาคกลาง ประจําป
2564 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 1516 ธ.ค.63 ณ ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

https://drive.google.com/drive/u/3/fol
ders/1MPI3wAvJmRR_13vnLjn2h2sJgml
Dv5KU

๒๑

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ขอมูลผลการดําเนินงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 1 ชุดขอมูล
และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
1.ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ
2.ดานผูรับบริการมีขอมูล
3.ดานผูมีสวนไดเสียมีขอมูล
4.ประเมินความเสี่ยง
5.ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
6.ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ นํามาใช
สนับสนุนใหมี

ต.ค. 63

ม.ค.64

- ขอมูลผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2563
- 1.1 การวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา
- 2.1 ขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
- 2.2 ขอมูลความตองการความคาดหวังความพึงพอใจของผูรับบริการผูมี
สวนไดเสีย
- 3.1 ตามมาตรการสําคัญ (PIRAB)
- 3.2 แผนการขับเคลื่อน
- 4.1 ประเมินความเสี่ยง
- 5.1 เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
- 6.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบที่นํามาใชสนับสนุน
- ขอมูลวิชาการ/สื่อ/คูมือ/เอกสารสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN

https://drive.google.com/drive/f
olders/11K_34PFy2ZK8dJA5DJ9W
tvz-OIXMJm4y?usp=sharing

กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

ต .ค.63

พค..64

- จัดทําและขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล
- จัดทําหนังสืออนุมัติจัดการประชุม หนังสือเชิญและเอกสาร
ประกอบการประชุม
- ครั้งที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพือ่ การ
พัฒนายกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ

https://drive.google.com/drive/f
olders/1MzkYxEsBu7sfDoyPF7yYs
Bunx8fjGkck?usp=sharing

2 ครั้ง

๒๒

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน/คณะทํางาน
วิชาการ GREEN & CLEAN Hospital

4 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ค.64

ครั้งที่ 1 จัดการประชุมคณะทํางานวิชาการ GREEN & CLEAN Hospital https://drive.google.com/drive/folders/1
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา 09.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ หอง nzaNl7cg8F0SvNZYqpMu70TSMdK1w5kC
ประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ?usp=sharing
- จัดทําคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN
Hospital และคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitalประจําป
งบประมาณ 2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

กิจกรรม 3 จัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข

1 เรื่อง

ต.ค.63

มี.ค.64

กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดเกณฑ
และแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital

2 ครั้ง

ธ.ค.63

กค..64

https://drive.google.com/drive/folders/1
- ลงนามสัญญาจาง 11 ม.ค. 64
czllC6OwsBV0EfPoawG8wdjp7RYZ- จัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน
ls4?usp=sharing
บริการการสาธารณสุข
- ประสานวิทยากรและจัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
- ประสานผูรับจางและประชุมเตรียมการบันทึกวีดีโอ
https://drive.google.com/drive/folders/1o- ครั้งที่ 1 การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑและแนวทางการประกวด
siWBqrai6NznIeQfALtjfxbKnAgzju?usp=sharing
นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2
กรมอนามัย
- จัดทําคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 81/2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกวดนวัตกรรมฯ ประป 2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
- จัดทํา(ราง)เกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital ป 2564

กิจกรรม 5 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital

1 ครั้ง

มิ.ย.64

ก.ค.64

๒๓

Link

ยังไมถงึ กําหนดการจัดประชุม

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

กิจกรรม 6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ชุดนิทรรศการ และ
ใบประกาศนียบัตรเพื่อสงเสริมการพัฒนามาตรฐาน
GREEN & CLEAN Hospital

1 งาน

ม.ค.64

มี.ค.64

1.ใบประกาศ
- ออกแบบใบประกาศ
- ขออนุมัตใิ ชลายมือชื่ออธิบดีกรมอนามัยในใบประกาศ
- ลงนามสัญญาจางจัดทําใบประกาศแลว กําหนดสง
งาน ประมาณวันที่ 29 มกราคม 2564
2.รางเลมคูมือโรงพยาบาลสนาม
- จัดทํารางเลมคูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
สนาม (ฉบับปรับปรุง)
- ลงนามสัญญาจางจัดพิมพแลว จํานวน 5,000 เลม
3.จัดทํารางเนือ้ ประกอบการจัดทําคูมือโรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข (สงเนื้อหาวิชาการของกรมอนามัยไปยังกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ วันที่ 22 มกราคม 2564)

https://drive.google.com/drive/folders/1HS
wY6zg4kgsBqDYmm6t1p8NxhwLeYDVD?usp
=sharing

๒๔

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (ตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง / อาหารริมบาทวิถี (Street Food
Good Health) จังหวัดละ 1 แหง) (ประเด็นสวมสาธารณะ/การจัดการขยะ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
1. จัดทําชุดความรูเรื่อง การจัดการสวม

2. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสรางความรอบรู ดานการจัดการสวม

เปาหมาย เริ่มตน
1

1

1 ต.ค.63

1 ต.ค.63

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

31 มี.ค..64 1. โปสเตอรความรู เรื่อง สวมสาธารณะวิถีใหม
เพื่อทุกคน (The New Normal Public Toilet
for All)
2. Info ใชสวมสาธารณะอยางไร ปลอดภัยจาก
COVID-19
31 มี.ค..64 1. โปสเตอรความรู เรื่อง สวมสาธารณะวิถีใหมเพื่อ
ทุกคน (The New Normal Public Toilet for All)
2. Info ใชสวมสาธารณะอยางไร ปลอดภัยจาก
COVID-19

Link
https://drive.google.com/file/d/1UtQMxXZ
-YBAZdGa9ZTsrQGgvTb6EfED/view?usp=sharing

https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl
_link.php?nid=1361
https://drive.google.com/file/d/1UtQMxXZ
-YBAZdGa9ZTsrQGgvTb6EfED/view?usp=sharing

https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl
_link.php?nid=1361

3. ขับเคลื่อนกฎหมายใหมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพการจัดการสวม
และปฏิกูล

1

1 ต.ค.63

4. จัดทําชุดความรูเรื่องการจัดการมูลฝอย

1

1 เม.ย.63

31 มี.ค..64 ดําเนินการประสานความรวมกรมสงเสริมการปกครอง https://drive.google.com/file/d/14DXJ
ทองถิ่นใหดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่น เรื่องการ CYEOU7GRQ3IAamco7gb1s2M1H0K/view?usp=sharing
จัดการสิ่งปฏิกูล
30 ก.ย.64

5. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสรางความรอบรู ดานการจัดการมูลฝอย

1

1 เม.ย.63

30 ก.ย.64

1

1 เม.ย.63

30 ก.ย.64

1

1 เม.ย.63

30 ก.ย.64

6. ขับเคลื่อนกฎหมายใหมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพดานการจัดการมูลฝอย

7. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ

๒๕

-

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
1. ทบทวน สืบคน วิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา (ราง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบกิจการ ที่ตองจัดใหมี
บอดักไขมัน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดใหมีบอดักไขมัน
รวมทั้งมาตรฐานของบอดัก ไขมัน พ.ศ. ....

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

1 ชุดขอมูล ต.ค. 63

ม.ค. 64 มีชุดขอมูลวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ จํานวน 1 ชุด

https://drive.google.com/fil
e/d/15tTmxdaq46OkNuZlrvl
PGY3AdUyssJxA/view?usp=s
haring
https://drive.google.com/fil
e/d/1nCwbbr5i90fNkUL7bye
UQci9bwtR9CxY/view?usp=s
haring

2. จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพื่อพิจารณาแนวทางการออก ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดัก
ไขมัน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดใหมีบอดักไขมัน
รวมทั้งมาตรฐานของบอดักไขมัน พ.ศ. ...

3 ครั้ง

ม.ค. 64

พ.ค. 64

จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพื่อพิจารณาแนวทางการออก
ประกาศไปแลว 1 ครั้ง ในวันที่ 21 ม.ค. 64

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

3 ครั้ง

ก.พ. 64

มิ.ย. 64

อยูระหวางดําเนินการ (มีกําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการยก
รางกฎหมายฯ

4. รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอ (ราง) ประกาศ สธ.
เรื่อง กําหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ

1 ครั้ง

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

5. เสนอ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบ
กิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ ตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ตามกฎหมายวาดวย การสาธารณสุข

1 ครั้ง

ก.ค. 64

ก.ค. 64

6. ปรับปรุง แกไข และจัดทําประกาศฯ ใหมีความสมบูรณ ตามมติ
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

1 ฉบับ

ส.ค. 64

ก.ค. 64

7 มี (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบ
กิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ เสนอตอคณะกรรมการสาธารณสุข

1 ครั้ง

ก.ค. 64

ก.ค. 64

๒๖

Link

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน /การตรวจสอบ
2 ครั้ง -ต.ค.63 -ต.ค.63
ภายในของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (5เดือนแรก) -มี.ค.64 -มี.ค.64
(5เดือนหลัง)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ทบทวนรายชื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
1 ครั้ง
พ.ย.63 พ.ย.63
- คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน
- ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. จัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมปงบประมาณ
พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน / ผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน
4. ชี้แจงการดําเนินงานระบบควบคุมภายในหนวยงาน / ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ ศ.2564.

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

จัดทําเอกสารผลการวิเคราะหการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของ http://env.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/2.1.1.9.pdf
หนวยงานขึ้นเว็บไซตสํานักฯและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อน
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรคุณภาพคูคณ
ุ ธรรม ปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ประกอบดวยคณะที่ ๒.๗ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและ คณะที่ ๒.๘ คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง

ธ.ค.63

ธ.ค.63 จัดทําแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในและผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2564

1 ครั้ง

ม.ค.64 ม.ค.64 ชี้แจงและสื่อสารเอกสารแนวทางตามระเบียบวิธีการ แบบฟอรการรายงาน
ผส.ปจ.แบบ1-3 และแบบฟอร ปต.4 ปค.๔ แบบติดาม ปค.๔ ขอสังเกตจาก
การประชุมพัฒนาศักยภาพ ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานฯ กลุม
ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูแ ละพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เพื่อทราบ โดยการจัด
ประชุม สงอีเมล และขึ้นเว็บไซตสาํ นักฯ

๒๗

Link

http://env.anamai.moph.go.th/do
wnload/kpi/2564/2.1.1.6.pdf
http://env.anamai.moph.go.th/
download/kpi/2564/2.1.1.11.pdf
http://env.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/2.1.1.12.pdf

http://env.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/2.1.1.14.pdf
http://env.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/2.1.1.13.pdf

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

-ก.พ.64
-ก.ค.64

-ก.พ.64
-ก.ค.64

อยูระหวางดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ

Link

5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคลอง
กับการวิเคราะหและนําจัดทําระบบควบคุมภายที่ประกอบดวย
หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนงานที่มีจุดควบคุม/
- รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน
- รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 5 กระบวนงาน
6 . - ประกาศแจงผูเกี่ยวของทราบ / ใชงาน

2 ครั้ง

2 ครั้ง

-ก.พ.64
-ก.ค.64

-ก.พ.64
-ก.ค.64

7. จัดทํารายงานการควบคุมภายในใหครบถวน ถูกตอง และจัดสงตาม
กําหนด แบบติดตาม ปค.5) สวนงานยอย

1 ครั้ง

เม.ย.64

เม.ย.64

8. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พศ..2564 ในระบบ Google ฟอรม และทําหนังสือเปนลาย
ลักษณอักษรและเสนอ ผอ .ลงนาม และนําขึ้นเว็บไซตสํานัก ว .สว.
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภา ยในประจําหนวยงาน
ปจ..แบบ ตส)1)
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ปจ..แบบ ตส)2)
3. แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน ปจ..แบบ ตส)3)

3 ครั้ง

-ธ.ค63
-มี.ค.64
-มิ.ย.64

แบบรายงาน (แบบ ตส.ปจ.1 และ 2)
-ธ.ค63 จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
https://bit.ly/2NkqKgZ
หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) และพบขอตรวจพบ 2 ดาน ไดแก การเงิน (หลักฐาน 1) ดานการเงิน
และการบรืหารงปม. ซึ่งไดจัดทําแบบรายงาน
https://bit.ly/39NhBoY
(หลักฐาน 2) ดานการบริหาร งปม
(แบบ ตส.ปจ.2) รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ ผส.ปจ.
https://bit.ly/2NnPUvk
และไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว ดังนี้ 1.ดานการเงิน มีการทํา
หนังสือแจงเวียนแนวปฏิบัติในการยิมเงินราชการ 2. ดานการบริหาร
งปม. มีกลไกการกํากับติดตามการเบิกจายฯ โดยสื่อสารผลการเบิกจาย
ในไลนสํานักฯ เพื่อเปนการกระตุนการเบิกจายของกลุมงาน และ
กําหนดใหเปนวาระสืบเนื่องการประชุมสํานักฯ รายเดือน เพื่อเรงรัดการ
เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย

๒๘

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
9. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ1 ไตรมาส ศ.2564.
เทียบกับไตรมาส2563 ป 4
10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตามแผน ค.64.เริ่มรายงานฯ เดือน ม (รายเดือน)
* ทั้งนี้ ในระหวางเดือน ธ.ค.63-ม.ค.64 กลุมตรวจสอบภายใน
มีการชี้แจงเกณฑ KPI Template

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1 ครั้ง

ก.พ.64

ก.พ.64

8 ครั้ง

ธ.ค.64

ก.ค.64 -สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ดําเนินการ
- สรุปประชุม 24 ธ.ค.63
- 24 ธ.ค.63 ถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ป 64ระดับกรมลงสู https://bit.ly/2LHxUvv
ระดับกลุมงาน และชี้แจงเกณฑแตละตัวชี้วัดใหกับกลุมที่เกี่ยวของและ
- พิธีลงนามคํารับรองฯ 29 ธ.ค.63
ผูรับผิดชอบในการประชุมสํานักฯ เดือนธ.ค.64
https://bit.ly/35Yf22f
- วันที่ 29 ธ.ค.63 พิธีลงนามคํารับรองฯ ป 64 ของสํานักอนามัย
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
สิ่งแวดลอม
KPI 28 เดือน ต.ค.-ม.ค.64
- รายงานความกาวหนาการ ดําเนินงาน ตัวชี้วัด 2.1.1 ในการประชุม
http://env.anamai.moph.go.th/downloa
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม หนาที่ ……….
d/meeting/2564/Meetting4-2564.pdf

๒๙

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. วิ เคราะห โครงการสํ า คั ญ ของสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มตามเกณฑ ก าร

1 ครั้ง

เริ่มตน

สิ้นสุด

ธ.ค. 63

ม.ค.64 โครงการที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑฯ https://env.anamai.mop
h.go.th/download/kpi/25
ตามแบบฟอรมคัดเลือกโครงการ

คัดเลือกโครงการสําคัญ ของหนวยงานในการนํามาจัดการบริหารความเสี่ยง

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link หลักฐาน

64/2.1.2projectSelection.
pdf

โดยมีปจจัยและเกณฑการคัดเลือก คือ
1) ความสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก รมอนามั ย โครงการสํ า คั ญ /
กิจกรรมสําคัญของกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564, คํารับรอง
การปฏิบัติราชการกรมอนามัย, โครงการที่ไดรับการคัดเลือกบริหารความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตรกรมอนามัย
2) งบประมาณที่ไดรับ
3) ความจําเปนตองเรงรัดการดําเนินงาน
โดยเกณฑการใหคะแนนพิจารณาจากผลกระทบจากนอยไปมาก และนําโครงการที่
มีเกณฑคะแนนสูงสุด มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตอไป
2. ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ไดรับการคัดเลือก

1 ครั้ง

1) กําหนดวัตถุประสงค โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสําคัญ วัตถุประสงค
ของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงคของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอรมที่ 1)
๓๐

ธ.ค. 63

ม.ค.64 นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผน
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 1
(ตามแบบฟอรมที่ 1)

https://env.anamai
.moph.go.th/downl
oad/kpi/2564/form
1.pdf

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
2) ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10

เปาหมาย
1 ครั้ง

เริ่มตน
ธ.ค. 63

ประเด็น ได แก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมี สวนรวม ความโปรงใส การ
ตอบสนองการรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ ความเสมอภาค และการ

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ม.ค.64 นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผน
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2
(ตามแบบฟอรมที่ 2)

Link หลักฐาน
https://env.anamai.m
oph.go.th/download/
kpi/2564/form2.pdf

มุงเนนฉันทามติ โดยนําแตละกิจกรรมหลักที่ไดระบุไวในขอ (1) มาวิเคราะห
ความเสี่ยง พรอมระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง(ตามแบบฟอรมที่ 2)

3) ดําเนินการระบุความเสี่ยงตาง ๆ โดยนําความเสี่ยงของแตละกิจกรรมหลักที่

1 ครั้ง

พบในขั้นตอนที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบระบุปจจัยเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งความ
รุนแรงของผลกระทบ และนําผลที่ไดมาคูณกันเปนระดับความเสี่ยง และการ
กําหนดกลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง ไดแก การหลีกเลี่ยงหรือกําจัดความ
เสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง
และกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3-5 ตามแบบฟอรมที่ 3)
๓๑

ธ.ค. 63

ม.ค.64 โครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในขัน้ ตอนที่ 3-5 (ตาม
แบบฟอรมที่ 3)

https://env.anamai.mo
ph.go.th/download/kpi/
2564/form3.pdf

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
4) ดําเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการจัดทําแผน โดยนําปจจัย

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link หลักฐาน

1 ครั้ง

ธ.ค. 63

ม.ค.64 นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผน
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 6
(ตามแบบฟอรมที่ 4)

https://env.anamai.mo
ph.go.th/download/kpi/
2564/form4.pdf

2 ครั้ง

ก.พ.64
ก.ค.64

ก.พ.64 นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผน
ก.ค.64 บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 7
(ตามแบบฟอรมที่ 5)

https://env.anamai.mo
ph.go.th/download/kpi/
2564/form5.pdf

เสี่ ย ง ที่ มี ระดั บ ความเสี่ ย งจากมากไปหาน อ ย (จากผลคู ณ ในขั้ น ตอนที่ 4)
กําหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ที่ระบุไวในขั้นตอนที่ 5)
กํ า หนดเป า หมาย/ผลสํ า เร็ จ ของกิ จ กรรม ระยะเวลาการดํ า เนิ น งาน
ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอรมที่ 4)
5) การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยจัดทํารายงาน
“แบบรายงานผลการเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอรมที่ 5)

๓๒

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
1) Healthy Workplace Happy for Life
2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสน
เลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปข้นึ ไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link
https://drive.google.
com/drive/folders/1
hMzBdgqIJxLdx51cz5xeBXPFLyw
QUty

กิ จ กรรมที่ 1 รวบรวมและวิ เคราะห ข อ มู ล สารสนเทศ และ
ความรู ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ

1 ครั้ง

1.ตค..63 31.มค..64 1. รายงานการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
2. รายงานสรุปผลขอมูลการสํารวจความความสมดุลชีวิตและความผูกพันองคกร
3. สรุปผลขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรมที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนดมาตรการและ
ประเด็นความรูในการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา เพื่อพัฒนา
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมใหเปนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 ประกาศนโยบายเปดตัวโครงการ สถานที่ทํางาน
น า อยู น า ทํ า งาน เสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข ของ
คนทํ า งาน )Healthy Workplace Happy for Life) และจั ด
กิจกรรมสื่อสาร รณรงค ประชาสัมพันธ

1 ครั้ง

1.ตค..63 31.มค..64 1. สรุปมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
https://drive.google.
2. สรุปประเด็นความรูพรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการและประเด็นความรู com/drive/folders/1
ที่ใหแกบุคลากร เพื่อใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรแหงความสุขฯ
usxEjE5rHic1UShaT_
o0cfHjAY1XW US
มี.ค.64 สค..64 1. จัดทําประกาศนโยบายกรมอนามัย เรื่อง นโยบายสถานที่ทํางาน นาอยูนาทํางาน
https://drive.google.c
om/drive/folders/1tP
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for
2gFBDgtrKj9mGHkVYl
Life) ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
qjwmbhgnIue5
2. จัดทําคําสั่งคําสั่งกรมอนามัย ที่ 747/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) และ
คณะทํางานจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงคและประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564
3. จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ New Normal กรมอนามัยนาอยู นาทํางาน
เสริมสรางคณภาพชีวิตและความสขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for life)
๓๓

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
1) Healthy Workplace Happy for Life
2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรค
เสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชีว้ ัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน HWP (ระดับกรมอนามัย)

3 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

สรุปผลการประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน HWP (ระดับกรมอนามัย)

https://drive.google.com/drive/folders/1
MDf-Y74uQHalN8RtK6gDtr8LUGDWO87f

กิจกรรมที่ 5 กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน “สถานที่
ทํางานนาอยูนาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความ
สุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for
Life)” (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม)

6 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

1. วาระการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน ม.ค.64
2. สรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

http://env.anamai.moph.go.th/downl
oad/kpi/2564/AgendaENV4-2564.pdf
http://env.anamai.moph.go.th/downlo
ad/meeting/2564/Meetting4-2564.pdf

กิจกรรมที่ 6 จัดทําคําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานและคณะทํางานตรวจประเมิน
สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for life)
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

1 เรื่อง

ต.ค.63

ต.ค.63

คําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานและ
คณะทํางานตรวจประเมินสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy
for life

https://drive.google.com/drive/folders/
1UTuE1ZHOGZdR6CAo-S6Bts2GwnWGIYJ

กิจกรรมที่ 7 การสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคของบุคลากร

1 ครั้ง

ตค..63

เมย..64

รายงานการสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคของบุคลากร

https://drive.google.com/drive/folders/1
35TTTiqgjLh8SSnvFEk6Yln4XsSrCrau

๓๔

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
1) Healthy Workplace Happy for Life
2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรค
เสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

กิจกรรมที่ 8 การตรวจประเมินหาคา BMI ของบุคลากร
ในหนวยงาน

2 ครั้ง

ตค..63

ก.ค64

กิจกรรมที่ 9 การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป

1 ครั้ง

กิจ กรรมที่ 10 การสงเสริมการออกกําลังกายของบุค ลากรผาน
กิจกรรมกิจกรรมกาวทาใจ Season 3

66 คน
(1 ครั้ง)

ก.พ.64

กย..64

Link

1 ครั้ง

ก.พ.64

กย..64

รอกําหนดการตรวจสุขภาพของกรมอนามัย

รอกําหนดการกรมอนามัย

9 ครั้ง

.มค..64

กย..64

รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริม
ความผูกพัน ประจําเดือนมกราคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1p_
u_QybbfkWqPLdR76wYI5wDA3xn5Z
fY/view?usp=sharing

เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธรอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่ https://drive.google.com/drive/fol
ders/1EXIi80RNMSBSPVM3bGhvU3
มี BMI ปกติของหนวยงานตรงเปาหมาย
-VR9oB4JBL

กิจกรรมที่ 11 การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากร
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมองคกรสรางสุข สงเสริมความผูกพัน
กิจกรรม Healthy Meeting
- กิจกรรมยืดเหยียดระหวางวัน
- กิจกรรมวัดวาอาสา...ลางสวมวัดไดบุญ
- กิจกรรมองคกรสรางสุข Happy Birthday
- กิจกรรม แบงปนความสุข ยิ่งให ยิ่งไดรับ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

-

.มค..64

ก.พ.64

หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสน https://drive.google.com/drive/fol
เลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป ders/1nKZuLemQwfj55Iq_qknuo
mTPU3x0rhum

๓๕

เนื่องจากยังไมไดเปด Season 3 จึงใชหลักฐานแสดงการการ https://drive.google.com/drive/fol
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเตรียมความพรอมในการเขารวม ders/1uTaakNcMcyK9yO28m2Li0U2tKWds_gM
กิจกรรมกาวทาใจ Season 3

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

1. การวิเคราะหและจัดทําแผน
การเบิกจายงบประมาณตาม
เปาหมาย

2 ครั้ง
(5เดือนแรก)
(5เดือนหลัง)

-ต.ค.63
-มี.ค.64

-ต.ค.63
-มี.ค.64

2. รวบรวมผลการเบิกจาย
งบประมาณและวิเคราะหเพื่อ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย

12 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

- จัดทําแบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณรายเดือน
แผนปฏิบัติการและผลการเบิกจาย
สําหรับโครงการสําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณรายเดือนสํานักฯ
- มีหนังสือแจงกลุมงานจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณฯ ตาม
https://drive.google.com/file/d/1FuC
โครงการสําคัญสํานักฯ
AraeHnQ56KcdH10DXogCyMWXBRUs
- รวบรวม วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับเปาหมายกรมอนามัย และจัดทําสรุปภาพรวม a/view?usp=sharing
แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณฯ เพื่อเสนอขอรับการอนุมัติจากกรม
อนามัย
- ทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณฯ
เพื่อรองรับมาตรการการแพรระบาดของโควิด-19 เพื่อใหการขับเคลื่อนงานสํานักฯ บรรลุ
เปาหมายโครงการสําคัญ
- รวบรวมผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ทุกเดือนเพื่อวิเคราะห
- ผลการเบิกจายงบประมาณและขอเสนอ
แนวโนมการเบิกจายเทียบคาเปาหมายการเบิกจายของกรมอนามัย
เพือ่ เรงรัดการเบิกจายรายเดือน
และมีขอเสนอตอการเรงรัดการเบิกจายฯของทุกโครงการใหเปนไป
1.เดือนตุลาคม 2563:
https://drive.google.com/file/d/1h77PNBtVs9BA_kdlm
ตามกําหนด บรรลุเปาหมายโครงการสําคัญ
G5804-V4uZDmmLJ/view?usp=sharing

2.เดือนพฤศจิกายน 2563
https://drive.google.com/file/d/1WM36l48kfFuOBa38
CUC3VkicN3p3qoJV/view?usp=sharing

3.เดือนธันวาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/1fQGw94dKoX9fmulU8wCa1_6M4RLHF7/view?usp=sharing

4.เดือนมกราคม 2564
๓๖

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
12 ครั้ง

ต.ค.63

4. จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจาย 12 ครั้ง
งบประมาณประจําเดือน

ต.ค.63

3. สื่อสารและมีขอเสนอเพื่อกํากับ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1.คําสัง่ คณะกรรมการกํากับ ติดตามเบิกจายงบประมาณสํานักฯ
https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=160
4&filename=budgets
2.ตัวอยางการแจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณผานระบบ
ออนไลน
https://drive.google.com/file/d/1z0Qn_Amp3T_N43TDPFg
AfPGqCvVRAL4c/view?usp=sharing
1.การเผยแพรผลการเบิกจายงบประมาณตามแบบ รบจ.01
ก.ย.64 - รวบรวมขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ พรอมจัดทําสรุปผล
การเบิกจายงบประมาณตามแบบ รบจ.1 ของกองคลัง เสนออนุมัติผาน บนเว็ปไซดสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (Website) ดังนี้
ผูบริหารสํานักฯ และนําขึ้นเผยแพรผานเว็ปไซด สํานักฯ ทุกวันที่ 20 https://drive.google.com/file/d/1uupe9xbdvsfBbGQCzb
msOiXJyF0pEML3/view?usp=sharing
ของทุกเดือน
2. แบบ รบจ.1 สรุปภาพรวมผลการเบิกจายทุกวันที่ 20 ของทุก
เดือน ดังนี้
1.เดือนตุลาคม 2563 (นําคําสั่งแตงตั้งกรรมการฯลงเว็บไซด)
https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16
04&filename=budgets
2.เดือนพฤศจิกายน 2563
https://drive.google.com/file/d/1CnK6bAMB50JJ2liw9Ty
d92qmfg8cg5A1/view?usp=sharing
3.เดือนธันวาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/1FdpPBhGYUvsCruNpae7D3WwXj3zYvcU/view?usp=sharing
4.เดือนมกราคม 2564

ก.ย.64 - แจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ผานระบบสื่อสารออนไลน
ทั้งไลนกลุมสํานัก และแจงเวียนเปนหนังสือเพื่อใหทุกกลุมทราบ
ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง
- สํานักฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผูแทนจากทุกกลุม งานในการทําหนาที่
ติดตาม และกํากับการเบิกจายงบประมาณ ของแตละกลุม

https://drive.google.com/file/d/1sOZhHChZBa7NVYJOfe4uw
8Ues4QD_ogV/view?usp=sharing
๓๗

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

5. พัฒนาและขับเคลื่อนการกํากับติดตาม
ดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

1 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

- เพื่อเปนการควบคุมการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดและทุกกลุมงานสามารถเขาถึงขอมูลผลการเบิกจายไดแบบ
Real time ทําใหเห็นแนวโนม และเปรียบเทียบขอมูลกับกลุมอื่นได
สํานักฯ จึงไดจัดทําระบบออนไลน เพื่อสนับสนุนการเบิกจาย
งบประมาณ เพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และไดมีการอบรมการใชงานระบบมใหแกเจาหนาที่
สํานักฯ แลว

1.Link การใชงานระบบติดตามการเบิกจายงบประมาณ
https://1th.me/zg455
2. SOP และขั้นตอนการใชงานระบบติดตามการเบิกจาย
งบประมาณ
https://drive.google.com/file/d/1fgcozvco56ve15m0BQ5n8KELMC7NYld/view?usp=sharing

๓๘

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
1.วิเคราะหขอมูลและความรูเพื่อการบริหารจัดการให
หนวยงานมีความรูสําคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน
โดยสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหนวยงาน

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
ต.ค.63

ต.ค.63

2. สํารวจ เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลความ
1 ครั้ง/ป ต.ค.63
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอขอมูลและความรูที่
สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน
3.จัดทําแผนการดําเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อ 1 แผนงาน ต.ค.63
ยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ธค.63

4.กําหนดมาตรการสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อยกระดับสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO)
5. ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาวิชาการของหนวยงาน
เพื่อยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

1 ชุด

1 ชุด

1 งาน

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และ ความรูที่
นํามาใชในการดําเนินงานของหนวยงาน

1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูลความตองการ ของผูมีสวนได
สวนเสียตอขอมูลและความรูที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจ
หนวยงาน
ธค.63 1.แผนการพัฒนาวิชาการของหนวยงานเพื่อยกระดับ
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คือ
1.1 การจัดการความรู (KM)
1.2 การพัฒนาวิชาการและการวิจัย
1.3 การสงผลงานของหนวยงานเขารับการประเมินรางวัล
TPSA ป 2564 (1 เรื่อง)
ธ.ค.63 มค.64 1. มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
วิชาการของหนวยงานเพื่อยกระดับสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO)
ธ.ค.63 ก.ย. 64 1. รายงานผลการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู (KM)
- ครั้งที่ 1 เรื่อง โปรแกรมการคาดการณดานอนามัย
สิ่งแวดลอม” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย
3.รายงานการสงผลงานของหนวยงานเขารับการประเมินรางวัล TPSA ป 2564
๓๙

Link
https://drive.google.com/drive/folders/1
NZIE6p6RAN8vj1Nw4xzDfpPVK87mEuGB?us
p=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mw
0ZrgALKMFJgTQmYlWYBe9WBNmS87HN?us
p=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AVR
dS7WCxmZMdL9HfarYJF3oudSLwiL6?usp=s
haring

https://drive.google.com/drive/folders/1xbu
EbTXv3Mff0KTB3G_KDcAFbyksgkg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BGy
szpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu98Iny?usp=shari
ng

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
6.รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน
ที่กําหนดไว
7.ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียน
การเปนองคกรแหงการเรียนรู

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

9 ครั้ง/ป

ม.ค.64

ก.ย. 64

สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน
เดือน ม.ค.

1 ครั้ง

ธ.ค.64

ก.ค.64

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและสรุป
บทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู

๔๐

Link
http://env.anamai.moph.go.th/download/mee
ting/2564/Meetting4-2564.pdf

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม)
KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

1. วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําให
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุ
เปาหมาย

1 ครั้ง

2. จัดทําแผนกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

1 ครั้ง

3. ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ

1 ต.ค. 63

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

15 ต.ค. 63 มีการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไมบรรลุ
เปาหมาย เมื่อวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 โดยนําขอมูลผลการดําเนินการ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในระบบ DOC กรมอนามัยซึ่งไดรับจากกองแผนงาน กรมอนามัย
มาประกอบการวิเคราะหขอมูลพรอมกําหนดมาตรการเพื่อกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงาน
1 ต.ค. 63

15 ต.ค. 63 1. จัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ

1 ครั้ง

1 ต.ค. 63

Link
https://env.anamai.moph.go.th/downloa
d/kpi/2564/kpi64_2_5_3.pdf

1)https://env.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/2.5.2.pdf
2)https://env.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/kpi64_2_5_4.pdf

31 ต.ค. 63 ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในการ

ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ไดแก
1) การใชเครื่องมือรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน (google
1)https://env.anamai.moph.go.th/e
slide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเขาขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม
wt_dl_link.php?nid=1602&filename
แผนปฏิบัติการแบบทันตอการใชงาน เนื่องจากเปนแบบฟอรมบันทึกขอมูลผาน
=budgets
ระบบออนไลน (Google Slide) โดยใหผูรับผิดชอบโครงการทุกคนสามารถ
เขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน
๔๑

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
(Real time recording and sharing information) (ปรากฏในเอกสารนําเสนอในการ
ประชุมสํานักฯ หนา 52 และรายงานการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 1/2564 หนา 4)
2) การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ
ป 2563 (เอกสารนําเสนอในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 1/2564 หนา 18 - 24)
เพื่อเปนการชี้ประเด็น ใหผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของนําไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมาย/ตัวชี้วัดที่กําหนดไวภายใต
โครงการดังกลาว เพื่อการปรับรูปแบบการดําเนินงานหรือกิจกรรมใหเหมาะสมตอไป
(ปรากฏในเอกสารนําเสนอในการประชุมสํานักฯ หนา 18 - 24)

4. กําหนดมาตรการเพื่อกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน

1 ครั้ง

1 ต.ค. 63

31 ต.ค. 63

5. จัดทําแบบฟอรมและขอมูลที่
เกี่ยวของเพื่อติดตามกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ

12 ครั้ง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

1. กําหนดมาตรการเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงงาน
(เอกสารการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไมบรรลุ
เปาหมาย หนา 3)
1. จัดทําแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน (Google Slide) เพื่อการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบโครงการทุกคนสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผล
การดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน (Real time reccording and sharing) เมื่อ
ต.ค. 63 (หนา 66-77) พ.ย. 63 (หนา 50-65)ธ.ค. 63 (หนา 33-49) ม.ค. 63 (หนา 17-48)
2. จัดทํา (ราง) ขอมูลรายการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการบันทึก
ผลการปฏิบัติงานทุกเดือน

๔๒

Link

2)https://drive.google.com/file/d/
1nlpZ7mg6_UNfCC_rUOzxx_wfIAHc8dM/view?usp=s
haring

https://env.anamai.moph.go.th/downl
oad/kpi/2564/kpi64_2_5_3.pdf

https://bit.ly/2Mb3xx6

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

6. สื่อสารขอมูลเพื่อกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ (การนําเขา
ระบบ google slide)

12 ครั้ง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

มีการสื่อสารขอมูลเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
(การนําเขาระบบ google slide) ดวยวิธีการ คือ
1. สื่อสารอยางเปนทางการผานหนังสือราชการโดยระบุเงื่อนไขการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในหนังสือเชิญประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2. สื่อสารผานไลนกลุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทุกเดือนเพื่อแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก
หัวหนากลุม และผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการจัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดวยวิธีการนําเขาขอมูลผานระบบออนไลน Google Slide
3. ประสานผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการเปนรายบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายในเวลาที่กําหนด

7. จัดทําขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมสํานักฯ

12 ครั้ง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

จัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม รายเดือน ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2563
(เอกสารนําเสนอ (Power Point) ในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 1/2564 วั
นที่ 26 ต.ค. 63 หนา 52 - 60)
2. ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2563
(เอกสารนําเสนอ (Power Point) ในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 2/2564 วั
นที่ 26 พ.ย. 63 หนา 14 - 24)
3. ผลการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2563
(เอกสารนําเสนอ (Power Point) ในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 24 ธ.ค.63 หนา 13 - 30)
4. ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2564
(เอกสารนําเสนอ (Power Point) ในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 28 ม.ค.63 หนา 12 - 25)
๔๓

Link
https://bit.ly/2KxWJJA

1. ต.ค. 63
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2
_5mt1.pdf

2. พ.ย. 63
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/k
pi64_2_5mt2.pdf

3. ธ.ค. 63
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/k
pi64_2_5mt3.pdf

4. ม .ค.64
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2
564/kpi64_2_5mt4.pdf

(๒) กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม (พภ.) นําเสนอขอมูลผลการสํารวจ
ความสมดุลชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2564 พบวา
๑) บุคลากรสํานักฯ มีภาพรวมดานความสมดุล ชีวิตและการทํางาน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
=2.89 SD = ๐.๘๙)
๒) มีคาความผูกพันของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมตอองคกร คิดเปนรอยละ 79.0๙ (ต่ํากวา
คาเปาหมายที่กําหนด ที่รอยละ ๘๐)
๓) ผลการสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค พบวา
- บุคลากรสวนใหญมีคา BMI อยูในเกณฑปกติ (18.5 – 22.9) โดยเพิ่มขึ้นจากป 2563 จากรอยละ
48.57 เปนรอยละ 50.0 แตอยางไรก็ดี ควรดําเนินการเพื่อใหกลุมบุคลากรที่อยูในกลุมใกลเคียงเกณฑปกติ คือ
นอยกวา 18.5 และ 23.0 – 24.9 ใหเขาสูกลุมปกติตอไป
- บุ ค ลากร อายุ ม ากกว า 35 ป ขึ้ น ไป ส ว นใหญ มี ค วามเสี่ ยงน อ ยต อ การเกิ ด โรคเส นเลื อดหั วใจ
แตอยางไรก็ดี รอยละ 30.77 พบวา เปนโรคไขมันในเลือดสูงจากการวินิจฉัยจากแพทย
- รอยละ 52.63 (30 คน) ของบุคลากร มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคซึมเศรา
๔) รอยละ 78.95 (45 คน) ของบุคลากรในสํานักฯ ตองการใหจัดกิจกรรม OD เพื่อสงเสริมความผูกพัน
องคกร และรอยละ 64.9
โดยกลุม พภ. มีขอเสนอเชิงนโยบายตอที่ประชุมฯ ดังนี้
1. ผูบริหารองคกรชี้แจงทําความเขาใจถึงนโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนของหนวยงานเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นในทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน
2. กําหนดนโยบายกลยุทธเพื่อการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน เชน ดานสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ดานความยืดหยุนในการทํางาน ดานสภาพแวดลอม ดานสวัสดิการตางๆ
3. เปดโอกาสและฝกฝนใหบคุ ลากรรุนใหมไดแสดงความคิดเห็นหรือแสดงภาวะความเปนผูนําเพื่อให
บุคลากรรูสึกถึงมีคุณคา และเกิดความภาคภูมิใจที่องคกรเห็นความสําคัญซึ่งจะสงผลตอความผูกพันตอองคกร
4. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจของบุคลากรในหนวยงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
5. กําหนดนโยบายใหทุกการประชุมของสํานักฯ เปนแบบ Healthy Meeting โดยกําหนดใหทุกการ
ประชุมตองมีการพักยืดเหยียดรางกาย และการจัดอาหารวาทุกครั้งเปน Healthy break
6. สรางองคกรใหเปนองคแหงความ Active เชน มีการยืดเหยียดกลามเนื้อ หรือออกกําลังกายสั้นๆ
รวมกันวันละ 3-5 นาที ในชวงเวลา 15.30 น. ของทุกวัน เปนตน
7. ควรมีระบบเฝาระวังโรคซึมเศราในบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ โดยผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มอบหมาย ดังนี้
๑. ให ผู รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ดํ า เนิ น การนํ า เข า ข อ มู ล รายงานผลดํ า เนิ น การตามเกณฑ ใ น Template
ของแตละตัวชี้วัดในระบบ DOC กรมอนามัย และในแบบฟอรมโดยใหรายงานมายังกลุม บย. ภายใน
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔
๒. ให ก ลุ ม พภ. เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และใหก ลุม ที่เ กี่ย วขอ งรว มดํ า เนิ น การตามขอ เสนอเพื่ อสราง
ความสมดุลชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมตอไป
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4.2 ขอเสนอการปรับแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใหสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายทีก่ ําหนด
กลุม บย. มีขอเสนอตอการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายงบประมาณที่เหลือ (จนกวาจะไดรับ
จัดสรรรอบ 2 ในเดือน เม.ย. 64) ดังนี้
1. ควรชะลอกิจกรรมดําเนินการจัดจาง เพื่อนํางบประมาณที่เหลือมาบริหารจัดการงานที่จําเปน
เร งด วนในช วงเดื อน ก.พ.- มี .ค. 64 (โดยให ดํ าเนิ นการจั ดจ างเมื่ อได รั บการจั ดสรรงบประมาณรอบสอง) เนื่ องจาก
การจัดจางไมสงผลตอการเบิกจายงบประมาณ และสงผลใหสํานักฯ ขาดงบประมาณ (ที่เปนเงินสด) สําหรับการบริหารจัดการ
2. ขอใหทุกกลุมทบทวนกิจกรรมตามโครงการ (ที่กลุมเสนอปรับตามมาตรการโควิด) ชวงเดือน
ก.พ.- มี.ค. 64 เนื่องจาก
- งบสํานักฯ คงเหลือ = 205,681.47 บาท
- แผนใชงบประมาณ ก.พ.-มี.ค. = 410,405 บาท (ไมรวมรายการที่จะจัดจาง)
- หากกลุม ยืนยันใชงบประมาณตามแผน ตองขอสนับสนุนจากกรม = 204,720.53 บาท
ทั้งนี้ขอใหทุกกลุมงานแจงผลการพิจารณาตัดสินใจ มายังกลุม บย. ภายในวันพุธที่ ๓ ก.พ. ๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหทุกกลุมงานดําเนินการยืนยันกิจกรรมและการใชงบประมาณตามแผนในรายการ
ที่สามารถดําเนินการไดจริงมายังกลุม บย. ภายในวันพุธที่ ๓ ก.พ. ๖๔
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การเตรียมการจัดประชุมประสานนโยบายและบูรณาการระดับทองถิน่
กลุม พภ. นําเสนอขอมูการเตรียมการจัดประชุมประสานนโยบายและบูรณาการระดับทองถิ่น โดยจะมีการจัด
กิจกรรม MOU ระหวางกรมอนามัย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสรางความรวมมือในการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนทุกกลุมวัย ภายใตกรอบความรวมมือ ๕ ประเด็น คือ
1) บูรณาการระบบขอมูล การเชื่อมโยงและพัฒนาฐานขอมูล
2) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3) ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
4) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะ
โดยกําหนดกลไกการดําเนินงานรวมกัน ดังนี้
๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการรวมเฉพาะเรื่องระหวาง ๒ กรม
๒) รวมกันสื่อสารเพื่อใหสาธารณะตระหนักถึงความเสี่ยงตอสุขภาพ
๓) สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของตามบันทึกขอตกลง
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวชญานิศ มีลอง ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางพรสุดา ศิริ, นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท และนางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
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