รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 3/2564
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมชาย
๒. นางสาวดรรชนี
๓. นางปรียานุช
๔. นางสาวรุจิรา
๕. นางวรภา
๖. นายนิพนธ
๗. นายทัยธัช
๘. นางอุทัยวรรณ
๙. นายภิญญาพัชญ
๑๐. นางสาวพรทิพา
๑๑. นางสาววิภา
๑๒. นางสาวสัจมาน
๑๓. นางสาวชไมพร
๑๔. นางพรสุดา
๑๕. นางสาวนวรัตน
๑๖. นางสาวอินทิรา
๑๗. นางสาวมลฤดี
๑๘. นางสาวปาณิสา
๑๙. นางชุติมา
๒๐. นางสาวปยาภัสร
๒๑. นางสาววราภรณ
๒๒. นางสาวพรพรรณ
๒๓. นางสาวรัตนา
๒๔. นางสาวปาริชาติ
๒๕. นางสาววรรณนิภา
๒๖. นางสาวฐาปนี
๒๗. นางสาวภัทยา
๒๘. นายคมสัน
๒๙. นางสาวอุไรพร
๓๐. นางสาวภัสราภรณ
๓๑. นางสาวเกศกนก
๓๒. นายตวงสิทธิ์
๓๓. นางสาวศิริลักษ

ตูแกว
มหาชานิกะ
บูรณะภักดี
ไชยดวง
บุญคลัง
อนแฉง
หิรัญเรือง
บุตรแพ
จุลสุข
โพธิไพโรจน
รุจิจนากุล
ตรันเจริญ
เปนสุข
ศิริ
อภิชัยนันท
สุภาเพ็ชร
ตรีวัย
ศรีดโรมนต
แกวชวย
ชูแกวงาม
บุญภักดี
บุญปลิก
เฒาอุดม
จำนงการ
สิงหสำราญ
ชูเชิด
พิมพาสีดา
แสนศรี
ถินสถิตย
รักษาแกว
หอดขุนทด
วิมุกตายน
กลิ่นมาลี

ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

-๒๓๔. นางสาวทิพยสุดา
๓๕. นางสาวอรัญญา
๓๖. นางสาววิรัชพรรณ
๓๗. นายภาณุวัฒน
๓๘. นางจันทจิรา
๓๙. นายวนนท
๔๐. นางเกศินี
๔๑. นางสาวศรีสมร
๔๒. นางสาวยุพาภรณ
๔๓. นางสาวสุธาทิพย
๔๔. นางอุบลรัตน
๔๕. นางเปรมจิตร
๔๖. นายธนยศ
๔๗. นางสาวศริญญา
๔๘. นางสาวชญานิศ
๔๙. นางสาวรุงอรุณ
๕๐. นายชนันต

หาญอาสา
ดวงบุ
สุธาพาณิชย
กิจอินทรีย
สวารักษ
บากี
จันทรศร
จำเริญศักดิ์ศรี
สิริประการกิจ
เฟองฟูลอย
ฮักษรสรรโกศล
กิจเชิดชู
ฆะวีวงษ
เหล็กแจง
มีลอง
วงศเสน
สาระกอ

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

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตู  แก ว ผู  อำนวยการสำนักอนามัย สิ่งแวดลอม ประธานการประชุมแจงวัตถุป ระสงค
ของการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมครั้งที่ 3/2564 เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนธันวาคม 2563
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ใหกับทุกกลุมงาน เพื่อรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ไมมีกลุมงานใดแจงแกไข
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจาย เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ  มบริ ห ารยุ ทธศาสตร รายงานผลการเบิกจาย เดือนธัน วาคม 2563 และผลการดำเนิ น งาน
ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ตามแผนปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้

-๓1. ผลการเบิกจายงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
รายงานผลการเบิ กจ า ยงบประมาณ ลง GFMIS ณ วัน ที่ 15 ธัน วาคม 2563 มีการเบิกจาย
รอยละ 18.62 (เปาหมายกรมอนามัย รอยละ 32) โดยมีผลการเบิกจายงบประมาณ ลง GFMIS รายกลุม ดังนี้
(๑) กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล
รอยละ 23.95
(๒) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
รอยละ 18.72
(๓) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ
รอยละ 17.35
(๔) กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 23.83
(๕) กลุมบริหารยุทธศาสตร
รอยละ 2.41
(๖) กลุมอำนวยการ
รอยละ 11.68
(๗) งบสนับสนุนสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
รอยละ 3.89
การเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมสำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม ยั ง ไม เ ป น ไปตามเป า หมาย
การเบิกจายของกรมอนามัย ขอใหทุกกลุมงานเรงรัดการเบิกจายทุกโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
หากกลุ  ม งานมี ค วามจำเป น ต อ งปรั บ แผนการดำเนิ น งานหลั ง ไตรมาส 1 ขอให ท ุ ก กลุ  ม งานจั ด ทำเอกสาร
ขอปรับแผนงาน โดยสงขอมูลมายังกลุมบริหารยุทธศาสตร ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
2. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
รายกลุมงาน โดยคิดเปนรอยละผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
(๑) กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล จำนวน 12 กิจกรรม ดำเนินการได 8 กิจกรรม คิดเปนรอยละ
66.67
(๒) กลุ  ม พั ฒ นาอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มเมื อ งและชุ ม ชน จำนวน 2๖ กิ จ กรรม ดำเนิ น การได
20 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 76.92
(๓) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ จำนวน 2๗ กิจกรรม ดำเนินการได 18 กิจกรรม
คิดเปนรอยละ 66.67
(๔) กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัย จำนวน 1๘ กิจกรรม ดำเนินการได
11 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 61.11
(๕) กลุมบริหารยุทธศาสตร จำนวน ๙ กิจกรรม ดำเนินการได 7 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 77.78
(๖) แผนงานส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มในภาวะแกเฉิ น และสาธารณภั ย
จำนวน ๕ กิจกรรม ดำเนินการได 3 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 60
ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนตุลาคม - ธันวาคม
2563 คิดเปนรอยละ 69.07 ทั้งนี้ กลุมงานสวนใหญมีผลการดำเนินงานสอดคลองตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
ไว ในรอบ ๓ เดือนแรก (ไตรมาส ๑) และสามารถดำเนิน การกิจ กรรมได ตามแผนที่ กำหนดไว แตอยางไรก็ ดี
บางกิ จ กรรมดำเนิ น การล า ช า กว า แผนที ่ ก ำหนดไว และบางกิ จ กรรมดำเนิ น การเร็ ว กว า แผนที ่ ก ำหนดไว
ซึ่งจะถูกระบุวาไมสามารถดำเนินการไดตามแผน เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขการรายงานขอมูลผลงานรายเดือน
ของหนวยงานตออธิบดีกรมอนามัย โดยกองแผนงาน ทั้งนี้มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

-๔(๑) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน มีกิจกรรมที่ยังไมดำเนินการบรรลุเปาหมาย
ของแตละโครงการ ไดแก
1) โครงการยกระดั บ คุ ณภาพการจัดการอนามัย สิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุข
ที่เปนมิตรกับสุขภาพ จำนวน ๒ กิจกรรม จากทัง้ หมด ๗ กิจกรรม ดังนี้
- ขอเลื่อนการจัดประชุมกำหนดกรอบและรายละเอียดหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล อมในสถานบริการการสาธารณสุ ข ครั้งที่ ๒ เปนเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดแผน คือ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- อยูระหวางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธโครงการ และ ใบประกาศนียบัตรเพื่อสงเสริ ม
การรับรูและเขารวมโครงการ GREEN & CLEAN Hospital โดยกำหนดแผน คือ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ สถานที ่ ท ำงานน า อยู  น า ทำงาน เสริ ม สร า งคุ ณ ภาพ
ชี ว ิ ต และความสุ ข ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) จำนวน ๓ กิ จ กรรม จากทั ้ ง หมด
๕ กิจกรรม ดังนี้
- ขอปรั บ งบประมาณกิจ กรรมประกาศนโยบายเปดตัวโครงการ สถานที่ทำงานนาอยู
น าทำงาน เสริ มสร า งคุณภาพชี วิ ตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life: HWP)
และจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค ประชาสัมพันธ โดยปรับงบบางสวนปดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และสวนหนึ่ง
นำไปเพิ่มเติมสำหรับดำเนินการกิจกรรม 2.2 จางเก็บรวบรวมฯ
- อยู  ร ะหว า งกำหนดกรอบการจั ด ทำรายงานข อ มู ล สถานการณ และการจั ด จ า ง
เก็บ รวบรวม และจัดทำรายงานขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงาน สถานบริการ โดยมี
ผูรับจางแลว ซึ่งแผนกำหนดไวเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- อยู  ร ะหวา งจั ดทำตน ฉบับเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ คูมือแนวทางการดำเนินงาน
และใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ซึ่งแผนกำหนดไวเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๓) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล อมเพื่ อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต จำนวน ๓ กิจกรรม
จากทั้งหมด ๘ กิจกรรม ดังนี้
- ขอเลื่อนการลงพื้นที่ประเมินสถานการณ WASH ในโรงเรียน เชิงคุณภาพ จากแผนเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- อาจปรับแผน โดยอยูระหวาง การเปลี่ยนเเปลงโครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน (รอผูบริหาร
พิจารณา) ในการสนับสนุนใบประกาศเกียรติคุณใหกับสถานที่ทำงานภาครัฐ ภาค เอกชน และวิสาหกิจชุมชน
ที่ผานการประเมินเปนสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy
Workplace Happy for Life) ซึ่งแผนกำหนดไวเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๔) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ ระบบการจัด การอนามั ย สิ ่ง แวดล อ มในสถานบริ ก าร
ที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับการทองเที่ยว ดำเนินการไดตามแผนทุกกิจกรรม
๕) โครงการพั ฒ นาอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มในเรื อ นจำ ดำเนิ น การได ต ามแผนทุ ก กิ จ กรรม
นอกจากนี้ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามั ย สิ ่ งแวดล อ มในเรื อนจำ วั น ที ่ 14 - 15 ธัน วาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่ น
กรุงเทพมหานคร

-๕(๒) กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล มีกิจกรรมที่ยังไมดำเนินการบรรลุเปาหมายของแตละโครงการ ไดแก
๑) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
จำนวน ๖ กิจกรรม จากทั้งหมด ๑๒ กิจกรรม ดังนี้
- ขอเลื่อนไปยังไมมีกำหนด ในการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการใชงานและรับฟงความเห็นตอ
การพัฒนาระบบกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system) โดยแผนเดิมกำหนดไวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ยั ง ไม ม ี ผ ู  ร ั บ จ า งสำหรั บ การจั ด จ า งพั ฒ นาระบบควบคุ ม กำกั บ การขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
(Manifest system) โดยกำหนดแผนเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- ยั งไม มี ผ ู รั บ จ างสำหรับ การจัดจางเก็บ ขอมูลและประเมิน ผลระบบ Infectious Waste
Digital Tracking พรอมจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายฯ โดยกำหนดแผนเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- ขอเลื่อนไปยังไมมีกำหนด ในการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินและ
แนวทางการพั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานการใหบ ริการเก็บ ขนและกำจัดมูล ฝอยติดเชื้อ โดยแผนเดิมกำหนดไว
๒ ครั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง และเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง
- อยูระหวางประสานกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากปญหาระเบียบจัดจางฯ ในการจัดจาง
เก็บรวบรวมขอมูลประเภทและแหลงกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ พรอมจัดทำขอเสนอตอการประกาศกำหนดประเภท
และแหลงกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่.. พ.ศ. ...
- อยู  ร ะหว า งประสานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เนื ่ อ งจากป ญ หาระเบี ย บจั ด จ า งฯ
ในการจัดจางศึกษา ทบทวนและปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมาตรฐานทางชีวภาพ พรอมยกราง
มาตรฐานทางชี ว ภาพ และกำหนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการขอความเห็ น ชอบการกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ดวยเทคโนโลยีฆาเชื้อดวยไอน้ำของ อปท.
2) โครงการพั ฒ นาการจั ด การส ว มและสิ ่ ง ปฏิ ก ู ล ดำเนิ น การได ต ามแผนทุ ก กิ จ กรรม
และมีการดำเนินการกิจกรรมเพิ่มเติมนอกแผน ไดแก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการ
สวมในพื้นที่ยากลำบาก จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2563
(๓) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ มีกิจกรรมที่ยังไมดำเนินการบรรลุเปาหมายของ
แตละโครงการ ไดแก
๑) โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด การเหตุ ร ำคาญและกิ จ การที ่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม
จากทั้งหมด ๘ กิจกรรม ดังนี้
- ขอปรั บ กิ จ กรรมการจั ด ทำข อ มู ล สถานการณ ก ิ จ การที ่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (บอดักไขมัน) เปนจางจัดทำคูมือการจัดการเหตุรำคาญภายใตวงเงินเดิม
ซึ่งกำหนดแผนเดิมเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ยั ง ไม ด ำเนิ น การจั ด ประชุ ม หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง ครั ้ ง ที ่ ๒ เพื ่ อ จั ด ทำกรอบและ
แนวทางการดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เ ปน
อันตรายตอสุขภาพ 2 ประเภทกิจการ ไดแก กิจการนกแอนกินรัง และกิจการการเผาถาน ซึ่งกำหนดแผนไว
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

-๖๒) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพ
ในพื้นที่เฉพาะ ดำเนินการไดตามแผนทุกกิจกรรม
๓) การประเมิ น ผลการขั บ เคลื ่ อ นงาน GREEN & CLEAN Hospital จำนวน ๑ กิ จ กรรม
จากทั้งหมด ๒ กิจกรรม ดังนี้
- ขอเลื ่ อ นไปไม ม ี ก ำหนดในการจั ด ประชุ ม เตรี ย มการประเมิ น ผลการขั บ เคลื ่ อ นงาน
ถอดบทเรี ย น และรวบรวมความสำเร็ จ การขั บ เคลื ่ อ นงาน GREEN & CLEAN Hospital โดยกำหนดแผนไว
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
(๔) กลุ  มพั ฒ นาความร ว มมื อและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัย สิ่งแวดลอม มีกิจ กรรมที่ย ังไม
ดำเนินการบรรลุเปาหมายของแตละโครงการ ไดแก
๑) โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยู
อยางยั่งยืน จำนวน ๒ กิจกรรม จากทั้งหมด ๖ กิจกรรม ดังนี้
- ขอเลื่อนการจัดประชุ มหนวยงานที่เ กี่ยวของ ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาแนวทางยกระดั บ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู จากแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เปนเดือนมกราคม
๒๕๖๔
- อยู  ร ะหว างการจั ด ทำชุ ด ความรู  / คู  มื อ และสื ่ อ คลิ ป วิ ด ิ โ อเผยแพร ค วามรู  "รู ป แบบ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนทองถิ่น" โดยมีราง TOR และผูรับจางแลว นอกจากนี้ ไดรับเชิญเปนวิทยากร
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ประเด็น
อนามัยสิ่งแวดลอมทองถิ่นและชุมชนนาอยู ณ จังหวัดราชุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕63 และลงพื้นที่เพื่อพัฒนา
และติดตามกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมทองถิ่นนาอยู ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม ๒๕63
๒) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานสุขภาพดานอนามัย
สิ่งแวดลอม จำนวน ๕ กิจกรรม จากทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม ดังนี้
- ยังไมมีการจัดประชุมพัฒนาแนวปฏิบัติและกลไกจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับ
สสอ. สูการยกระดับกลไก พชอ. เนื่องจาก อยูระหวางจัดทำเนื้อหาหลักสูตรสงให สสอ. ใหความเห็น
- ยังไมมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทาง หลักสูตร และจัดจางผลิตสื่อการสอนออนไลน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม เนื่องจาก อยูระหวางจัดทำเนื้อหาหลักสูตรสงให สสอ. ใหความเห็น
- ขอเลื่อนการจัดประชุมจัดทำกรอบและจางพัฒนาหลักสูตร Environmental Health
Inspector จากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ออกไปยังไมมีกำหนด
- ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลบุคคลและองคกรดีเดน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม จากแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เปนเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- ยังไมมีการใชงบประมาณในการสนับสนุน เสริมสรางทักษะ ความรอบรู ดานอนามัย
สิ ่ ง แวดล อ ม เช น ภาษาอั ง กฤษ ระบบเฝ า ระวั ง เป น ต น เนื ่ อ งจากยั ง ไม ม ี ห ลั ก สู ต ร ที ่ บ ุ ค ลากรของสำนั กฯ
ไปเขารับการอบรม
(๕) กลุมบริหารยุทธศาสตร มีกิจกรรมที่ยังไมดำเนินการบรรลุเปาหมายของแตละโครงการ ไดแก
๑) โครงการพั ฒ นาและขั บ เคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมิน ผลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม จำนวน ๒ กิจกรรม จากทัง้ หมด ๑๐ กิจกรรม ดังนี้
- ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเตรียมการสำหรับฉบับที่ 4

-๗ซึ่งกำหนดแผนไวเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๓ ออกไปไมมีกำหนด เนื่องจากอยูระหวางการจัดทำขอเสนอ
ตอการปรับแผนฉบับที่ ๓
- คลั ส เตอร อ นามั ย สิ ่ ง แวดล อ มยั ง ไม ก ำหนดให ส ำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มเป น เจ า ภาพ
จัดประชุมคณะกรรมการคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
(๖) โครงการแผนการสงเสริมการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
จำนวน ๑ กิจกรรม จากทั้งหมด ๕ กิจกรรม ดังนี้
- จัดทำขอมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งแผนกำหนดไวเริ่มดำเนินการเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
๒๕๖๓
ทั้งนี้ กลุมพัฒนาสุขาภิบาลแจงขอแกไขขอมูล โดยยังไมมีการดำเนินการกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท. ผานกลไกระดับจังหวัด และกิจกรรมการจัดจาง
2 งาน 1) จางเหมารวบรวมขอมูลประเภทและแหลงขอมูลขยะมูลฝอยติดเชื้อ 2) จางศึกษาทบทวนและปรับปรุง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว า ด ว ยมาตรฐานทางชีว ภาพและหลักเกณฑการประเมิน ของกลุมพัฒ นาการ
สุขาภิบาล ยังไมสามารถจัดจางอาจารย จากมหาวิทยาลัยได เนื่องจากมีประกาศเรื่อง หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการใหบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจางที่ปรึกษา ที่ไมสามารถ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมาใหม จึงตอง
มีการพิจารณาปรับแกการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
มติที่ประชุม: รับทราบ และหากกลุมงานประสงคหรือมีการปรับแผนปฏิบัติการขอใหแจงกลุมบริหารยุทธศาสตร
ลวงหนา เพื่อใหมีการปรับแกไขขอมูลดังกลาวในระบบ DOC ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3.2 รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน แจงที่ประชุมใหทราบวา คณะกรรมการตรวจประเมิน
กรมอนามัย ไดเขาตรวจประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life: HWP) สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
และแจ ง ผลการตรวจประเมิ น ได 47.1 คะแนน (จากคะแนนเต็ ม 51 คะแนน) โดยเกณฑ ก ารพิ จ ารณา
ประกอบดวย
(๑) เกณฑ 5ส
ได
8.8 คะแนน
(๒) การสนับสนุนองคกรและการมีสวนรวม
ได
5
คะแนน
(๓) เกณฑสะอาด
ได
10.2 คะแนน
(๔) เกณฑปลอดภัย
ได
11.5 คะแนน
(๕) เกณฑสิ่งแวดลอม
ได
6.9 คะแนน
(๖) เกณฑมีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต ระดับพื้นฐาน
ได
4.7 คะแนน
ภาพรวมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมมีการพัฒนาดีขึ้นจากการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 (ได 34.7 คะแนน)
ทั้งนี้ กรมอนามัยไดกำหนดกิจกรรมมอบรางวัลใหแกหนวยงานที่ดำเนินการ ๕ส ไดดี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
แตตองเลื่อนกำหนดการออกไปเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-๘ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
1. ขอใหคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงาน 4 คณะทำงาน (คณะทำงานเกณฑ 5ส และเกณฑสะอาด คณะทำงาน
การจัดการสุขาภิบาล คณะทำงานเกณฑปลอดภัยและเกณฑสิ่งแวดลอมดี คณะทำงานเกณฑมีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต)
เก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ ในการดำเนินงาน HWP
2. ขอใหคณะทำงานที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลประเด็นที่สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมดำเนินการไดคะแนนนอย
หรือขอที่ยังไมผานเกณฑ เพื่อนำมาดำเนินการแกไขตอไป
3. มีขอเสนอแนะตอคณะกรรมการประเมิน และแนวทางการประเมิน คือ ขอใหคณะกรรมการฯ ผูประเมิน
เป น ชุ ด เดิ มเพื ่ อให เ กิ ด ความต อเนื ่ อ งในการประเมิน หนว ยงาน และควรจัดกลุมหนว ยงานใหเหมาะสม เชน
ขนาดพื้นที่ของหนวยงาน
มติที่ประชุม: ใหคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงาน 4 คณะทำงาน เก็บรวบรวบขอมูลทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ
และปรับปรุงเรื่องที่ยังไมผานเกณฑ ใหผานการประเมินตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การถายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดื อนแรก พร อมรายละเอี ยดตามเกณฑ KPI Template แตละตัวชี้วัด
ซึ่งมีระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5
เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
กลุมบริหารยุทธศาสตร ชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ป 2564 รอบ 5 เดือนแรก ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม มี 10 ตัวชี้วัด และวิเคราะหการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานสูระดับกลุมงาน ดังนี้
1. ตัวชี้วัดกลุม 1 นโยบายสำคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัว) ไดแก
(1) ตัวชี้วัด 1.2๖ รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ
ต อ สุ ข ภาพผ า นเกณฑ ร ะดั บ ดี ม าก (ประเด็ น มู ล ฝอยติ ด เชื ้ อ ) กลุ  ม งานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก และรายงานผล
คือ กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1 Assessment
มีรายการขอมูลสารสนเทศและความรูทั้งขอมูล
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และ
เชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลความตองการ/
ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงาน
ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมี
ตัวชี้วัด
สวนไดสวนเสียดานการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ
- ขอมูลและสารสนเทศสถานการณดาน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ความรูและนวัตกรรมที่บงชี้ปญหาดาน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ขอมูลความตองการ/ความคาดหวัง
ในการดำเนินงานตัวชี้วัด

-๙รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
2 Advocacy/ Intervention
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด โดยใชกลยุทธ PIRAB
มีการกำหนดมาตรการและ
- มาตรดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก C/S เพื่อการขับเคลื่อน
(C)/ผูมีสวนไดสวนเสีย (S) เพื่อ
การดำเนินงานตัวชี้วัด
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- ความรูสำหรับประชาชนและภาคีเครือขาย
ตัวชี้วัด
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู
3 Management
1
and
1. มีแผนการขับเคลื่อน
Governance
- แผนภาพรวมหรือแผนจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- มีแผนการขับเคลื่อน
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผนฯ
การดำเนินงานตัวชี้วัด
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนตามตัวชี้วัด
รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
(ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
1
1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการ
4 Output ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานตามแผนและ
ที่กำหนด
มาตรการที่กำหนด
- มีผลผลิตครบถวนตามมาตรการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ และสงเสริมให
เกิดปจจัยเอื้อดานสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผน
การขับเคลื่อน
- มีผลการดำเนินงานตามแผนภาพรวมหรือ
แผนจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพเฉพาะประเด็นในพื้นที่ ตามการบงชี้ปญหาฯ
อยางนอย 2 ประเด็น
5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
1
มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา

-๑๐รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
- รอยละ 50 ของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัย
เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ผานเกณฑระดับดี
5
คะแนนรวม
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1

Assessment
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด

1

2

Advocacy/ Intervention
มีการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ
(C)/ผูมีสวนไดสวนเสีย (S) เพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด

1

3

Management and
Governance
- มีแผนการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด

1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
มีรายการขอมูลสารสนเทศและความรู ทั้งขอมูล
เชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพขอมูลความตองการ/
ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสียดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ขอมูลและสารสนเทศสถานการณดานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
- ความรูและนวัตกรรมที่บงชี้ปญหาดาน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ขอมูลความตองการ/ความคาดหวังในการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดโดยใชกลยุทธ PIRAB
- มาตรดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก C/S เพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด
- ความรูสำหรับประชาชนและภาคีเครือขาย
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู
1. มีแผนการขับเคลื่อน
- แผนภาพรวมหรือแผนจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผนฯ
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

-๑๑รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน

4

Output ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานตามแผนและ
มาตรการที่กำหนด

1

5

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

1

คะแนนรวม

5

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนตาม
ตัวชี้วัดรอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
(ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการ
ที่กำหนด
- มีผลผลิตครบถวนตามมาตรการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ และสงเสริม
ใหเกิดปจจัยเอื้อดานสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผน
การขับเคลื่อน
- มีผลการดำเนินงานตามแผนภาพรวมหรือ
แผนจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพเฉพาะประเด็นในพื้นที่ ตามการบงชี้ปญหาฯ
อยางนอย 2 ประเด็น
มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา
- รอยละ 60 ของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑ
ระดับดีมาก

(2) ตั ว ชี ้ ว ั ด 1.2๗ ร อยละขององค กรปกครองส ว นท องถิ ่ น มี การจั ด การอนามั ย สิ่ งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพ กลุมงานที่รับผิดชอบหลักและรายงานผล คือ กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขาย
อนามัยสิ่งแวดลอม
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้

-๑๒รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1

Assessment
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นำมาใช
ในการดำเนินงานตัวชี้วัด

0.9

2

Advocacy/ Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรูที่ใหแก
ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนไดสวนเสีย (S) เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

0.9

3

Management and Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

0.9

มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลความตองการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมีสวนได
สวนเสีย ประเด็นงาน ดังนี้
- การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) (0.5)
- อบต. มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
(0.4)
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใชกลยุทธ
PIRAB
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก C/S
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนด
มาตรการและประเด็นความรู ประเด็น
งาน ดังนี้
- การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) (0.5)
- อบต. มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
(0.4)
1. มีแผนการขับเคลื่อน
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และ
นำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป
ประเด็นงาน ดังนี้
- การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) (0.5)

-๑๓รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

4

Output ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการ
ที่กำหนด

1.15

5

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

1.15

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564)
ตัวชี้วัด
รอยละของ เทศบาล
ที่สมัครเขารับ
การประเมิน EHA
ตัวชี้วัด
รอยละของ อบต.
ที่สมัครเขารวม
โครงการและ
ประเมินตนเอง

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตาม
เปาหมายของตัวชี้วัด
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
5
8
12
16
20

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

2.0

3.0

4.0

4.5

5.0

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)
ตัวชี้วัด
รอยละ อปท.ระดับ
เทศบาลผานเกณฑฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ตัวชี้วัด
รอยละของ อบต. ผาน
เกณฑฯระดับนาอยู
ขึ้นไป

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตาม
เปาหมายของตัวชี้วัด
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
64
65
66
67
68

0.03
4

0.06
5

คะแนนรวม

0.09
6

0.12
7

0.15
8

5

- อบต. มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
(0.4)
1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวน
มาตรการที่กำหนด
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนด
ในแผนการขับเคลื่อนประเด็นงาน ดังนี้
- การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) (0.65)
- อบต. มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
(0.50)
มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวน
ตามระยะเวลา

-๑๔(3) ตัวชี้วัด 1.2๘ รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป กลุมงานที่รับผิดชอบหลักและรายงานผล คือ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
เมืองและชุมชน โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
Assessment
1
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูทั้งขอมูล
เชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลความตองการ/
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูที่นำมาใชในการ
ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมีสวนได
ดำเนินงานตัวชี้วัด
สวนเสีย
2
Advocacy/ Intervention
1
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
มีการกำหนดมาตรการและ
โดยใชกลยุทธ PIRAB
ประเด็นความรูที่ใหแก
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก C/S เพื่อการขับเคลื่อน
ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนได
การดำเนินงานตัวชี้วัด
สวนเสีย (S) เพื่อการขับเคลื่อน
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและ
การดำเนินงานตัวชี้วัด
ประเด็นความรู
3
Management and
1
1. มีแผนการขับเคลื่อน
Governance
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน
- มีแผนการขับเคลื่อน
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัด
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4
Output ผลผลิต
1
1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด
มีผลการดำเนินงานตามแผนและ
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผน
มาตรการที่กำหนด
การขับเคลื่อน
5
Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
1
มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา
คะแนนรวม
5
ตัวอยาง *กรณีหนวยงานที่รับการประเมิน แตละหนวยงานรับคาเปาหมายไมเทากัน ใหเพิ่มเติมตารางคาเปาหมาย (ระดับที่ 5)

หนวยงาน
หนวยงานเจาภาพ
1. สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
(หนวยงานเจาภาพ)
2. สำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำ

ขอมูลฐาน
การคำนวณ

รอบการ
ประเมิน

โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก
ขึ้นไป รอยละ

6 เดือนแรก
6 เดือนหลัง

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธ
ของตัวชี้วัด)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
85.5 86 86.5 87 87.5
88 88.5 89 89.5 90

-๑๕หนวยงาน

ขอมูลฐาน
การคำนวณ

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธ
ของตัวชี้วัด)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

รอบการ
ประเมิน

3. กองประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ
4. ศูนยหองปฏิบัติการ
กรมอนามัย
5. ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข
6. สำนักทันตสาธารณสุข
7. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ

(4) ตัวชี้วัด 1.2๙ จังหวัดมีการขับ เคลื ่ อนการดำเนิน งานอาหารปลอดภัย ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
(ตลาดนั ด น า ซื ้ อ (Healthy Market) จั ง หวั ด ละ 1 แห ง / อาหารริ ม บาทวิ ถ ี (Street Food Good Health)
จั งหวั ดละ 1 แห ง) (ประเด็ นส วมสาธารณะ/การจั ดการมู ลฝอย) กลุ  มงานที่ ร ั บผิ ดชอบหลั กและรายงานผล คื อ
กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1

Assessment
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
ที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด

1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลความตองการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมีสวนได
สวนเสีย
- ขอมูลการจัดการ สารสนเทศ
(สวมและมูลฝอย) และความรู ทั้งขอมูล
เชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ
- ขอมูลสถานการณการขับเคลื่อน
การดำเนินงานในภาพของจังหวัด
- ขอมูลความตองการ/
ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ ของ
customer และ stakeholder
- บทวิเคราะหชองวาง (Gap)
ผลการดำเนินงานดานการจัดการ
(สวมและมูลฝอย) ตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม (Environmental Health

-๑๖รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน

2

Advocacy/ Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู
ที่ใหแกผูรับบริการ (C)/ ผูมีสวนไดสวนเสีย (S)
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

1

3

Management and Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

1

4

Output ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่
กำหนด

1

5

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

1

ตัวชี้วดั
รอยละของ
การประเมิน
ตนเองตาม
เกณฑ
มาตรฐานผาน
google form

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วดั
0.2 0.4 0.6 0.8
1
50 60 70 80 100
(39 (46 (54 (62 (77
แหง) แหง) แหง) แหง) แหง)

หมายเหตุ: รอยละของการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานผาน google
form หมายถึง สถานประกอบการประเภท ตลาดนัด นาซื้อ (Healthy
Market) จังหวัดละ 1 แหง และอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good
Health) จังหวัดละ 1 แหง มีการประเมินตนเองผาน google form

คะแนนรวม

5

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด
มีการขับเคลื่อนการดำเนิน งานอาหาร
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพฯ
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ
กลยุทธ PIRAB
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก C/S เพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนด
มาตรการและประเด็นความรู
1. มีแผนการขับเคลื่อน
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และ
นำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป
1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวน
มาตรการที่กำหนด
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนด
ในแผนการขับเคลื่อน
มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวน
ตามระยะเวลา

-๑๗รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1 Assessment
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
ที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
2

Advocacy/ Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู
ที่ใหแกผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนไดสวนเสีย (S)
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

3

Management and Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

4

Output ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการ
ที่กำหนด

5

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลความตองการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมีสวนได
สวนเสีย
1
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคลองลยุทธ
PIRAB
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก C/S เพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนด
มาตรการและประเด็นความรู
1
1. มีแผนการขับเคลื่อน
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และ
นำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป
1
1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวน
มาตรการที่กำหนด
- มีผลผลิตครบถวนตามมาตรการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพ และสงเสริมใหเกิดปจจัยเอื้อ
ดานสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนด
ในแผนการขับเคลื่อน
- มีผลการดำเนินงานตามแผน
ภาพรวมหรือแผนจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
เฉพาะประเด็นในพื้นที่ ตามการบงชี้
ปญหาฯ อยางนอย 2 ประเด็น
1
มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตาม
ระยะเวลา

-๑๘รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
รอยละของ
จังหวัดมีการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
อาหาร
ปลอดภัย
ผานเกณฑ

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
0.2 0.4 0.6 0.8
1
50
60
70
80 100
(39 (46 (54 (62 (77
แหง) แหง) แหง) แหง) แหง)

หมายเหตุ: รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อาหารปลอดภัยผานเกณฑ หมายถึง จังหวัดมีการขับเคลื่อน
การดำเนินงานอาหารปลอดภัย ในสถานประกอบการประเภท
ตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง และ
อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ
1 แหง ผานเกณฑฯ

คะแนนรวม

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

5

(5) ตัวชี้วัด 1.๓๔ รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณ
เสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย ((ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจ การ
ที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันและกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดใหมีบอดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐาน
ของบอดักไขมัน พ.ศ...../(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑในการควบคุม
และปองกัน มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรำคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัย
บริเวณใกลเคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาล
สุกร พ.ศ....) กลุมงานที่ รั บผิดชอบหลั กและรายงานผล คือ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ โดยมี
รายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
Assessment
1
1. มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และ
ที่เกี่ยวของตอการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ความรูที่นำมาใชในการ
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ
ดำเนินงานตัวชี้วัด
2. มีขอมูลความตองการ/ความคาดหวัง/ความ
พึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ
3. มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
และความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนากฎหมายระดับ
อนุบัญญัติ รวมทั้งความตองการความคาดหวังของ

-๑๙รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนากฎหมาย
ระดับอนุบัญญัติ
1
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2
Advocacy/ Intervention
ตัวชี้วัดรอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับ
มีการกำหนดมาตรการและ
การพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการ
ประเด็นความรูที่ใหแก
ตามกฎหมาย (รอยละ 60) โดยใชกลยุทธ PIRAB
ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนได
2. มีประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการผูมีสวนได
สวนเสีย (S) เพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด
สวนเสีย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับ
การพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย (รอยละ 60)
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู
3
Management and
1
1. มีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายระดับ
Governance
อนุบัญญัติ
- มีแผนการขับเคลื่อน
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผนการพัฒนา
การดำเนินงานตัวชี้วัด
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ผานกลไกคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย ไดแก รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4
Output ผลผลิต
1
1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการ
มีผลการดำเนินงานตามแผน
ที่กำหนด
และมาตรการที่กำหนด
- ผลการขับเคลื่อนมาตรการการพัฒนากฎหมาย
ระดับอนุบัญญัติ
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผน
การขับเคลื่อน
- ผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนากฎหมายระดับ
อนุบัญญัติ
5
Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
1
มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา
- กฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอตอคณะกรรมการ
สาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ
คะแนนรวม
5

-๒๐2. ตัวชี้วัดตามภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัว)
(1) ตั ว ชี ้ ว ั ด 2.1 ระดั บ ความสำเร็จ ของการดำเนิน งานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง กลุมงานที่รับผิดชอบหลักและรายงานผล คือ กลุมบริหารยุทธศาสตร
2.1.1 ระดั บ ความสำเร็จ ของการดำเนิน งานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน โดยมี
รายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1 Assessment
1
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นำมาใช
ในการดำเนินงานตัวชี้วัด
- รายการผลการวิเคราะหรวบรวมขอมูล
o รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในประจำหนวยงาน ผูต รวจสอบภายใน
กรมอนามัย ผูตรวจสอบภายนอก ส.ต.ง, ค.ต.ป,
ป.ป.ช, ป.ป.ท
o การควบคุมภายในของหนวยงาน
2 Advocacy/ Intervention
1
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู
จากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

3

Management and Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1. รายการผลการวิเคราะห
การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน (1 คะแนน)

2. กำหนดมาตรการดำเนินการแกไข
การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน (1 คะแนน)
2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใชกลยุทธ
PIRAB (0.5 คะแนน)
2.2 มีประเด็นความรูที่ใหแก
บุคลากร เพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด (0.3 คะแนน)
2.3 มีเหตุผลประกอบในการ
กำหนดมาตรการและประเด็นความรู
(0.2 คะแนน)
3. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน
(1 คะแนน)
3.1 มีแผนการขับเคลื่อน
(0.3 คะแนน) ประกอบดวย
1) แผนการตรวจสอบของ
ผูต รวจสอบภายในประจำหนวยงาน
และแผนการดำเนินงานตาม

-๒๑รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน

4

Output ผลผลิต
รอยละของจำนวนผลผลิตไดครบตามมาตรการ
และแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

1

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
5.1 รอยละการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน
SOP (Standard Operating Procedure)

1

คะแนนที่ได
รอยละของ
จำนวนผลผลิต
ไดครบตาม
มาตรการและ
แผนการขับ
เคลื่อนที่
กำหนด

5

คะแนนที่ได
รอยละการ
ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให
เปนมาตรฐาน/
คูมือการ
ปฏิบัติงาน
SOP
(Standard
Operating
Procedure)

0.2
80

0.1
60

0.4
85

0.2
70

0.6
90

0.3
80

0.8
95

0.4
90

1.0
100

0.5
100

5.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานปจจุบัน
กับไตรมาส ที่ผานมา

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน
กรมอนามัยและผูตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอก
2) แผนการควบคุมภายใน
3.2 มีการขับเคลื่อนเปนไป
ตามแผน (0.2 คะแนน)
3.3 มีรายงานการติดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป (0.5 คะแนน)
4. รอยละของจำนวนผลผลิตไดครบ
ตามมาตรการและแผนการขับ
เคลื่อนที่กำหนด (1 คะแนน)
1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด
2) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ครบตามที่กำหนดในแผน
การขับเคลื่อน
5. ผลลัพธของตัวชี้วัด (1 คะแนน)
5.1 มีการปรับปรุงการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานใหเปน
มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP
(Standard Operating Procedure)
ที่สอดคลองกับกระบวนงานหรือ
ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
อยางนอย และกระบวนงานที่มี
การควบคุมภายใน ผานความเห็นชอบ
จากหัวหนาหนวยงานและเผยแพร
บนเว็บไซตหนวยงาน ดังนี้
(0.5 คะแนน)
5.2 ใหเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานจากแบบรายงานของ
ผูต รวจสอบภายในประจำหนวยงาน

-๒๒รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
คะแนนที่ได
จำนวนขอตรวจ
พบรายงานของ
ผูตรวจสอบ
ภายในประจำ
หนวยงาน

0.1
>5
ขอ

0.2
4-5
ขอ

0.3
3-4
ขอ

0.4
1-2
ขอ

0.5
0 ขอ

คะแนนรวม
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1 Assessment
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นำมา
ใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
- รายการผลการวิเคราะหรวบรวมขอมูล
o รายงานผลการตรวจสอบของ
ผูต รวจสอบภายในประจำหนวยงานผูตรวจ สอบ
ภายใน กรมอนามัย ผูตรวจสอบภายนอก ส.ต.ง,
ค.ต.ป, ป.ป.ช, ป.ป.ท
o การควบคุมภายในของหนวยงาน
2 Advocacy/ Intervention
- มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู
จากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
3 Management and Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

4

Output ผลผลิต
รอยละของจำนวนผลผลิตไดครบตามมาตรการ
และแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
ไตรมาส 1 ป 2564 เทียบกับไตร
มาสที่ 4 ป 2563 (หากมีขอตรวจพบ
ที่มีการดำเนินการแกไขเรียบรอยแลว
ใหนับเปน 0 ขอ) (0.5 คะแนน)

5
คะแนน
1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1. รายการผลการวิเคราะห
การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน เพิ่มเติม รอบ 5 เดือนหลัง
(1 คะแนน)

1

2. ทบทวนมาตรการดำเนินการแกไข
การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในรอบ 5 เดือนหลัง (1 คะแนน)
3. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการ
ขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนหลัง
(1 คะแนน)
- มีรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงานภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
4. รอยละของจำนวนผลผลิต รอบ
5 เดือนหลัง ไดครบตามมาตรการ
และแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด
(1 คะแนน)

1

1

-๒๓รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนนที่ได
รอยละของ
จำนวนผลผลิต
ไดครบตาม
มาตรการและ
แผนการขับ
เคลื่อนที่
กำหนด

5

0.2
80

0.4
85

0.6
90

0.8
95

0.1
60

0.2
70

0.3
80

0.4
90

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด
2) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ครบตามที่กำหนดในแผนการ
ขับเคลื่อน

1

5. ผลลัพธของตัวชี้วัด (1 คะแนน)
5.1 มีการปรับปรุงการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานใหเปน
มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP
(Standard Operating Procedure)
ที่สอดคลองกับกระบวนงานหรือ
ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
อยางนอย และกระบวนงานที่มีการ
ควบคุมภายใน ผานความเห็นชอบ
จากหัวหนาหนวยงานและเผยแพร
บนเว็บไซตหนวยงาน ดังนี้ (0.5 คะแนน)
- ขอสังเกตของผูตรวจสอบ
ภายในประจำหนวยงาน ผูตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัย หรือหนวยงาน
ตรวจสอบภายนอก
- กระบวนงานที่ไดมีการควบคุม
ภายในตามแบบรายงานการ
ประเมินผลควบคุมภายใน ประจำป
งบประมาณ 2564
5.2 ใหเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู
ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน
ไตรมาส 1 ป 2564 เทียบกับไตรมาส
ที่ 4 ป 2563 (หากมีขอตรวจพบที่มี
การดำเนินการแกไขเรียบรอยแลว
ใหนับเปน 0 ขอ) (0.5 คะแนน)

1.0
100

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
5.1 รอยละการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน
SOP (Standard Operating Procedure)
คะแนนที่ได
รอยละการ
ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให
เปนมาตรฐาน/
คูมือการ
ปฏิบัติงาน
SOP
(Standard
Operating
Procedure)

คะแนน

0.5
100

5.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานปจจุบัน
กับไตรมาส ที่ผานมา
คะแนนที่ได
จำนวนขอตรวจ
พบรายงานของ
ผูตรวจสอบ
ภายในประจำ
หนวยงาน

0.1
>5
ขอ

0.2
4-5
ขอ

0.3
3-4
ขอ

คะแนนรวม

0.4
1-2
ขอ

0.5
0 ขเอ

5

-๒๔2.1.2 ระดั บ ความสำเร็จ ของการบริห ารความเสี่ย งโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบ ัติก าร
ระดับหนวยงาน โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/
หลักฐาน
1 Assessment
1
1. หลักฐานการคัดเลือก
1. คัดเลือกโครงการสำคัญของหนวยงาน ตามปจจัย
โครงการ (0.25)
และเกณฑการคัดเลือกที่กำหนด เพื่อนำมาจัดการบริหาร
2. เอกสารแบบฟอรมที่ 1
ความเสี่ยง
(0.25)
2. กำหนดวัตถุประสงค โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการ
3. เอกสารแบบฟอรมที่ 2
สำคัญ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมหลัก และ
(0.5)
วัตถุประสงคของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอรมที่ 1)
3. วิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมา
ภิบาล 10 ประเด็น โดยนำแตละกิจกรรมหลักที่ไดระบุไว
ในแบบฟอรมที่ 1 มาวิเคราะหความเสี่ยง พรอมระบุ
ความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอรมที่ 2)
2 Advocacy/ Intervention
1
1. เอกสารแบบฟอรมที่ 3 (1)
1. มีการระบุความเสี่ยงตาง ๆ โดยนำความเสี่ยงของ
แตละกิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอรมที่ 2 มาแยกตาม
ประเภท ความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน ความเสี่ยง
ดานการเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ
2. มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลที่ได
มาคูณกันเปนระดับความเสี่ยง
3. มีการกำหนดกลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง ไดแก
การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความ
เสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง
และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง
(ตามแบบฟอรมที่ 3)
3 Management and Governance
1
1. แบบฟอรมที่ 4 (0.5)
มีการจัดทำแผน โดยนำปจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
2. มีรายงานการติดตาม
จากมากไปหานอย (จากผลคูณในแบบฟอรมที่ 3)
การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
กำหนดเปาหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลา
เว็บไซตของหนวยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)

-๒๕รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน

4

5

การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ
(ตามแบบฟอรมที่ 4)
Output ผลผลิต
มีการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
ตามรอบระยะเวลา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอรมที่ 5)
Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
5.1 รอยละของการดำเนินงานตามแผน
คะแนนที่
ได

รอยละของ
การ
ดำเนินงาน
ตามแผน

0.25

0.5

ดำเนินการ
ได <50%
ของ
กิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา

ดำเนินการได
50-79 %
ของกิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา

0.8

ดำเนินการได
80-89 %
ของกิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา

แนวทางการประเมิน/
หลักฐาน

1

1. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบฟอรมที่ 5 (1.0)

1

1. มีผลลัพธตรงเปาหมายคำนวณ
ตามสัดสวนที่กำหนด

1

ดำเนินการได
90-100%
ของกิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา

คะแนนรวม
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1

คะแนน

Assessment
1. คัดเลือกโครงการสำคัญของหนวยงาน ตามปจจัยและ
เกณฑการคัดเลือกที่กำหนด เพื่อนำมาจัดการบริหาร
ความเสี่ยง
2. กำหนดวัตถุประสงค โดยแสดงรายละเอียดชื่อ
โครงการสำคัญ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมหลัก
และวัตถุประสงคของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอรมที่ 1)
3. วิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมา
ภิบาล 10 ประเด็น โดยนำแตละกิจกรรมหลักที่ไดระบุไว
ในแบบฟอรมที่ 1 มาวิเคราะหความเสี่ยง พรอมระบุ
ความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอรมที่ 2)

5
คะแนน
1

แนวทางการประเมิน/
หลักฐาน
1. หลักฐานการคัดเลือก
โครงการ (0.25)
2. เอกสารแบบฟอรมที่ 1
(0.25)
3. เอกสารแบบฟอรมที่ 2
(0.5)

-๒๖รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

แนวทางการประเมิน/
หลักฐาน

2

Advocacy/ Intervention
1. มีการระบุความเสี่ยงตาง ๆ โดยนำความเสี่ยงของ
แตละกิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอรมที่ 2 มาแยกตาม
ประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน ความเสี่ยง
ดานการเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ
2. มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลที่ได
มาคูณกันเปนระดับความเสี่ยง
3. มีการกำหนดกลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง ไดแก
การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความ
เสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง
และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง
(ตามแบบฟอรมที่ 3)

1

1. เอกสารแบบฟอรมที่ 3 (1)

3

Management and Governance
มีการจัดทำแผน โดยนำปจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
จากมากไปหานอย (จากผลคูณในแบบฟอรมที่ 3)
กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
กำหนดเปาหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลา
การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ
(ตามแบบฟอรมที่ 4)

1

1. แบบฟอรมที่ 4 (0.5)
2. มีรายงานการติดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซตของหนวยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)

4

Output ผลผลิต
มีการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
ตามรอบระยะเวลา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอรมที่ 5)

1

1. แบบฟอรมที่ 5 แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสีย่ ง (1.0)

5

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

1

มีผลลัพธตรงเปาหมายคำนวณ
ตามสัดสวนที่กำหนด

-๒๗รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
รอยละของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด
คะแนนที่
ได

รอยละของ
การบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
ทั้งหมด

0.25

จัดการได
<50%
ของความ
เสี่ยง
ทั้งหมด

คะแนน

0.5

0.8

1

จัดการได
50-79 %
ของความ
เสี่ยงทั้งหมด

จัดการได 8089 % ของ
ของความเสี่ยง
ทั้งหมด

จัดการได 90100

คะแนนรวม

แนวทางการประเมิน/
หลักฐาน

5

(2) ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
- Healthy Workplace Happy for Life
- ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การเขารับการตรวจ
สุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือด
หัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป ดวยโปรแกรม โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template
ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 หนวยงานรวบรวมขอมูล สารสนเทศ และความรู
0.2
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห/
สังเคราะหขอมูล (0.2)
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ และนำมา
วิเคราะหสถานการณตามเกณฑ Healthy
Workplace Happy for Life และความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร (โดยใชขอมูลการสำรวจ
ความผูกพันของบุคลากรของกองการเจาหนาที่
ปงบประมาณ 2564)
2 มีการนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมากำหนด
0.๕
- เอกสารหลักฐานตางๆ แสดง ดังนี้
มาตรการและประเด็นความรู
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานที่สอดคลองกับกลยุทธ
PIRAB (0.2)
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก
บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน (0.2)

-๒๘รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
3

4

- หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
หนวยงานใหเปนองคกรแหงความสุข ซึ่งในแผนฯ
ดังกลาว ตองครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบาย Healthy Workplace Happy for life
และมีกิจกรรมปรากฎในแผนการดำเนินงานของ
หนวยงาน โดยใหบุคลากรเขารวม ดังนี้
1) แผนปฏิบัติการการดำเนินงานสถานที่
ทำงานนาอยูนาทำงานฯ
2) กิจกรรมกาวทาใจ Season 3
3) แผนการเขารับการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน
4) แผนการประเมิน BMI
5) การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรค
เสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ
35 ป ขึ้นไป ดวยโปรแกรม
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_va
scular_risk/thai_cv_risk_score/
- มีรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรแหงความสุข
Output ผลผลิต
- หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย
Healthy Workplace Happy for Life
ระดับพื้นฐาน
- คาคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงาน
นาอยู นาทำงานฯ พิจารณาตามจำนวนขอที่
สามารถดำเนินการได
คะแนน
จำนวน
(ขอ)

1.0
35

1.05
36-37

1.1
38-39

1.15
40-41

1.2
42

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามเกณฑ HWP ระดับพื้นฐาน จำนวน
42 ขอ

1

1.8

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนด
มาตรการและประเด็นความรู (0.1)
- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหนวยงาน
ใหเปนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
โดยมีองคประกอบครบทั้ง 5 หมวด
อยางชัดเจน ทั้งนี้ตองกำหนดชื่อ
บุคคลหรือกลุมงานผูรับผิดชอบดวย
(0.25)
- เอกสารแสดงการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน เชน รายงาน
การประชุม หนังสือเวียน เปนตน
(0.25)
- เอกสารหลักฐานแสดงรายงาน
การดำเนินงานตามแผน และการนำ
ขึ้นเว็บไซดของหนวยงานภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป (0.5)

- หลักฐานแสดงผลผานเกณฑ
การประเมินตามนโยบาย Healthy
Workplace Happy for life
ระดับพื้นฐานของหนวยงาน (1.2)
- หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรม
กาวทาใจ Season 3 ของบุคลากร
ในหนวยงาน (0.5)
- หลักฐานแสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป (0.1)

-๒๙รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
- รอยละของบุคลากรในหนวยงานเขารวมกิจกรรม
กาวทาใจ Season 3
คะแนน
รอยละ
เขารวม

0.1
80-85

0.2
86-90

0.3
91-95

0.4
96-99

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

0.5
100

- ผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสน
เลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35
ปขึ้นไป ดวยโปรแกรม
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_va
scular_risk/thai_cv_risk_score/
คะแนน
รอยละ
การ
ประเมิน

5

0.02
80-85

0.04
86-90

0.06
91-95

0.08
96-99

0.1
100

Outcome ผลลัพธของกระบวนการตาม
แผนปฏิบัติการ
- หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย
Healthy Workplace Happy for life ระดับดี
คาคะแนนวัดผลลัพธ การพัฒนาสถานที่ทำงาน
นาอยูนาทำงาน ฯ พิจารณาตามจำนวนขอ
ที่สามารถดำเนินการได
คะแนน
จำนวน
(ขอ)

0.5
ระดับพื้นฐาน
+ 1 ขอ ระดับดี

1.0
ระดับพื้นฐาน
+ 2 ขอ ระดับดี

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
รอยละ

คะแนน

0.20.39
0.1

0.40.59
0.2

0.60.79
0.3

0.80.99
0.4

1 ขึ้น
ไป
0.5

วิธีการคำนวณ
รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ =
รอยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกของป
2564
– รอยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 6 เดือนหลังของป
2563
*คาดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) *
ผอม =นอยกวา 18.5 กก./ตร.ม.
ปกติ = 18.5 – 22.9 กก./ตร.ม.*
น้ำหนักเกิน (กลุมเสี่ยง) = 23-24.9 กก./ตร.ม.

1

- หลักฐานแสดงผลผานเกณฑ
การประเมินตามนโยบาย Healthy
Workplace Happy for life
ระดับพื้นฐานของหนวยงาน (1.2)
- หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรม
กาวทาใจ Season 3 ของบุคลากร
ในหนวยงาน (0.5)
- หลักฐานแสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและ
หลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป (0.1)

-๓๐รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
อวน = 25 กก./ตร.ม.ขึ้นไป

คะแนนรวม

5

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1 หนวยงานรวบรวมขอมูล นำมาวิเคราะห
สถานการณตามเกณฑ การประเมิน Healthy
Workplace Happy for Life รวมถึงสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน (โดยใชขอมูล
จากผลการตรวจสุขภาพหรือการตรวจ BMI)
เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการฯ เพิ่มเติม
2 - หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง
- สรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน

คะแนน
0.5

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห/
สังเคราะหขอมูลเพิ่มเติม (0.5)

1

- แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง (0.75)
- เอกสารแสดงการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน เชน รายงาน
การประชุม หนังสือเวียน เปนตน
(0.25)
- เอกสารหลักฐานแสดงรายงาน
การสื่อสารแผนปฏิบัติการ (0.25)
- เอกสารหลักฐานแสดงรายงาน
การติดตามการดำเนินงาน (0.25)
- หลักฐานแสดงผลผานเกณฑ
การประเมินตามนโยบาย Healthy
Workplace Happy for life ระดับดี
ของหนวยงาน (1)
- เอกสารหลักฐานแสดงบุคลากร
ทุกคนในหนวยงานเขารับการตรวจ
สุขภาพประจำปตามสิทธิของประเภท
บุคลากร (0.5)

3

- ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานมีการสื่อสารและ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(เพิ่มเติม)

0.5

4

Output ผลผลิต
- หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย
Healthy Workplace Happy for life ระดับดี
คาคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงาน
นาอยู นาทำงานฯ พิจารณาตามจำนวนขอ
ที่สามารถดำเนินการได

1.5

คะแนน
จำนวน
(ขอ)

0.5
ระดับพื้นฐาน
+ 1 ขอ ระดับดี

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

1.0
ระดับพื้นฐาน
+ 2 ขอ ระดับดี

- รอยละของบุคลากรในหนวยงานไดรับการตรวจ
สุขภาพประจำป
คะแนน
รอยละ

5

0.1
80-84

0.2
85-89

0.3
90-94

0.4
95-99

Outcome ผลลัพธของกระบวนการตาม
แผนปฏิบัติการ

0.5
100

1

- เอกสารหลักฐานผานเกณฑ
การประเมินตามนโยบาย Healthy

-๓๑รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คาคะแนนวัดผลลัพธจากระดับของ
การดำเนินการในแตละหมวด ดังนี้
- หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย
Healthy Workplace Happy for life ระดับดี
มาก
- คาคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงาน
นาอยู นาทำงาน ฯ พิจารณาตามจำนวนขอ
ที่สามารถดำเนินการได
จำนวนขอ
ระดับดี + 1 ขอ ระดับดีมาก

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
Workplace Happy for life ระดับดี
มาก (1)
- เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ รอย
ละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
ของหนวยงานตรงเปาหมาย (0.5)

คะแนน
1.0

- รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของ
บุคลากรในหนวยงาน
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
รอยละ

คะแนน

0.50.59
0.1

0.60.79
0.2

0.80.99
0.3

11.99
0.4

2 ขึ้น
ไป
0.5

วิธีการคำนวณ
รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ =
รอยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนหลังของป
2564 – รอยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรก
ของป 2564
*คาดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) *
ผอม =นอยกวา18.5 กก./ตร.ม.
ปกติ = 18.5 – 22.9 กก./ตร.ม.*
น้ำหนักเกิน (กลุมเสี่ยง) = 23-24.9 กก./ตร.ม.
อวน = 25 กก./ตร.ม.ขึ้นไป

คะแนนรวม

5

(3) ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กลุมงานที่รับผิดชอบหลักและรายงานผล คือ
กลุมบริหารยุทธศาสตร
- ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร ยกเวนงบบุคลากร)
- รายจายประจำ (งบดำเนินงาน งบรายจายอื่น ยกเวนงบบุคลากร)
- รายจายลงทุน
โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้

-๓๒รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1

Assessment
มีรายการขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ
ยอนหลัง 3 ป

2

Advocacy/Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู
ที่ใหแกผูรับบริการ

3

Management and Governance
มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

4

Out put ผลผลิต

0.4000 หนวยงานนำหลักฐานขอมูลอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต ดังนี้
1.คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ
2. จัดทำขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ
ยอนหลัง 3 ป
3. นำขอมูลในขอ 2 มาวิเคราะหและสรุป
เพื่อสรางมาตรการและแผนการขับเคลื่อน
0.4000 นำหลักฐานขอมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานเบิกจายงบประมาณ และ
ประกาศเปนแนวทางการดำเนินงานของ
หนวยงาน
2. มีประเด็นความรูที่สื่อสารใหกับ
บุคคลากรภายในหนวยงาน
0.๕000 หนวยงานนำหลักฐานขอมูลอัพโหลด
ขึ้นเว็บไซต
1. แผนการขับเคลื่อน ที่มีการกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ
2. ผลการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ
นำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันที่
10 ของเดือน ถัดไป
4. มีรายงานผลติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และ
ผลการประชุม เรงรัดติดตามฯ พรอมนำ
ขอมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซตภายในวันที่
20 ของทุกเดือน (ตัวอยางตามเอกสาร
แนบ 1)
๓.๐000 1. หนวยงานมีรอยละผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสมตามเปาหมายที่กรม
กำหนด โดยแบงเปน 2 รอบดังนี้

-๓๓รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมของ
หนวยงาน ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว
แยกเปนรายจายประจำและรายจายลงทุน
๑. รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2563 กุมภาพันธ 2564
รายจาย
เปาหมายรอยละ
1. รายจาย
48.00
ประจำ
2. รายจายลงทุน
51.00
รวมคะแนน
-

คะแนนเต็ม
1.2000

รายจาย
เปาหมายรอยละ
1. รายจาย
92.00
ประจำ
2. รายจายลงทุน
100.00
รวมคะแนน
-

คะแนนเต็ม
1.2000

1.8000
3.0000

2. รอบ 5 เดือนหลัง: มีนาคม - กรกฎาคม
2564

1.8000
3.0000

หมายเหตุ :
1. กรณีที่หนวยงานไมมีงบลงทุน ใหนำคะแนนเต็มไปรวมไวที่รายจาย
ประจำ
2. กรณีหนวยงานมีรอ ยละของผลเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปาหมาย
ที่กำหนดไว จะคำนวณคะแนนตามอัตราสวนที่เบิกจายไดจริง
3. กรณีหนวยงานมีรอ ยละของผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย
ที่กรมกำหนดไว หนวยงานจะไดรับคะแนนเต็ม

1.1 รอบ 5 เดือนแรก
ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564
เปาหมาย : รอยละ 48 (รายจายประจำ)
รอยละ 51 (รายจายลงทุน)
คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน
1.2 รอบ 5 เดือนหลัง
มีนาคม - กรกฎาคม 2564
เปาหมาย : รอยละ 92 (รายจายประจำ)
รอยละ 100 (รายจายลงทุน)
คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน
2. คะแนนเต็ม 3.0000 ประกอบไปดวย
คะแนนดังตอไปนี้
2.1 รายจายประจำคะแนนเต็ม =
1.2000
2.2 รายจายลงทุนคะแนนเต็ม =
1.8000
* งานกอสรางวงเงินเกิน 2,000,000
บาท คำนวณคะแนนตามความกาวหนา
ของงวดงาน งวดเงิน *
3. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดสวนผล
การเบิกจายงบประมาณ
สูตร = A x C
B
A = รอยละผลการเบิกจายสะสมของหนวยงาน
• รายจายประจำ
• รายจายลงทุน (ถามี)
B = เปาหมายทีก่ รมกำหนดไว แบงเปน 2 รอบ
1. รอบ 5 เดือนแรก
• รายจายประจำ เปาหมายรอยละ 48
• รายจายลงทุน เปาหมายรอยละ 51
2. รอบ 5 เดือนหลัง
• รายจายประจำ เปาหมายรอยละ 92
• รายจายลงทุน เปาหมายรอยละ 100
C = คะแนนเต็มของแตละรายจาย
• รายจายประจำ = 1.2000
• รายจายลงทุน = 1.8000

-๓๔รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
๕

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสม
ในภาพรวม (งบดำเนินงาน งบรายจายอื่น
และงบลงทุน - กรณีมีงบลงทุน) ของหนวยงาน
ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว แยกเปน
2 รอบ ดังนี้
ระยะเวลา

เปาหมาย
(รอยละ)
48

คะแนนเต็ม

1. รอบ 5 เดือนแรก
0.7000
(ต.ค.63-ก.พ.64)
2. รอบ 5 เดือนหลัง
92
0.7000
(มี.ค.-ก.ค.64)
หมายเหตุ :
1. กรณีหนวยงานมีรอ ยละของผลการเบิกจายสะสมในภาพรวมต่ำกวา
เปาหมายที่กำหนดไวจะคำนวณคะแนนตามสัดสวนที่เบิกจายได
2. กรณีหนวยงานมีรอ ยละของผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย
ที่กรมกำหนดไว หนวยงานจะไดรับคะแนนเต็ม 0.7000 คะแนน

คะแนนรวม

๐.๗000 1. หนวยงานมีรอยละของผลการเบิกจาย
สะสมจากระบบ GFMIS ณ วันสิ้นสุดของ
รอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง
ในภาพรวม (ประกอบดวยงบดำเนินงาน
งบรายจายอื่น และงบลงทุน – กรณีมี
งบลงทุน) ตามเปาหมายที่กรมกำหนดไว
คะแนนเต็ม = 0.7000 คะแนน
หากมีรอยละผลการเบิกสะสมจาย
ต่ำกวาเปาหมายที่กรมกำหนดไว
จะคำนวณคะแนนตามสัดสวนของรอยละ
ผลการเบิกจาย ที่หนวยงานสามารถ
ดำเนินการเบิกจายได
2. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดสวน
ผลการเบิกจายภาพรวม
สูตร = A x 0.70000
B
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A = รอยละผลการเบิกจายภาพรวมของ
หนวยงาน (งบดำเนินงาน งบรายจายอื่น
งบลงทุน)
B = เปาหมายรอยละผลการเบิกจายที่กรม
กำหนด
รอบ 5 เดือนแรก = รอยละ 48
รอบ 5 เดือนหลัง = รอยละ 92

(4) ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) โดยมีรายละเอียด
ตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
หนวยงานสายวิชาการ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1

Assessment
ทบทวน วิเคราะหสถานการณเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานดานวิชาการและการสรางหรือ
พัฒนาผลงานวิจยั /นวัตกรรมของหนวยงาน

1

1. มีรายการขอมูล สารสนเทศ และ
ความรู ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูล
เชิงคุณภาพ ในการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน

-๓๕หนวยงานสายวิชาการ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
ใหสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/วิสัยทัศน/
พันธกิจ/ภารกิจของกรม

2

Advocacy/ Intervention
1. กำหนดกรอบหรือมาตรการดำเนินงานดาน
วิชาการของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร/วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจของกรม
หรือหนวยงาน
2. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่จะดำเนินการสราง
หรือพัฒนาผลงานเพื่อนำมาใชประโยชน/
ปรับปรุงกระบวนการ/แกไขปญหา โดยคำนึง
ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนไดสวนเสีย (S) และ
กระบวนการตาม กลยุทธ PIRAB

1

3

Management and Governance
1. จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการของ
หนวยงาน ตามกรอบการดำเนินงานดานวิชาการ
2. จัดทำแผนการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
นวัตกรรม

1

4

Output
ผลการดำเนินงานดานวิชาการและการสราง
หรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมตามแผนและ
มาตรการที่กำหนดไว

1

วิชาการและการสรางหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
2. มีขอมูลความตองการ/
ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานดานวิชาการและ
การสรางหรือพัฒนางานวิชาการของ
หนวยงาน
1. มีเอกสารแสดงเหตุผลประกอบการ
กำหนดกรอบการดำเนินงาน
ดานวิชาการและกรอบการดำเนินงาน
ดานวิชาการของหนวยงาน
2. มีเอกสารแสดงผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่จะดำเนินการสรางหรือ
พัฒนาผลงานเพื่อนำมาใชประโยชน/
ปรับปรุงกระบวนการ/แกไขปญหา
ตามกลยุทธ PIRAB และแสดงประเด็น
ความรูที่ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนได
สวนเสีย
1. มีแผนการดำเนินงานวิชาการของ
หนวยงานและแผนการสรางหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรม
2. มีการขับเคลื่อนงานเปนไปตาม
แผนที่กำหนดไว
3. มีรายงานการติดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
1. มีรายงานผลการดำเนินงาน
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามแผนการ
ขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว

-๓๖หนวยงานสายวิชาการ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
๕

Outcome
1. ผลลัพธของการดำเนินงานดานวิชาการของ
หนวยงาน
2. ผลลัพธของการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
นวัตกรรม

1

คะแนนรวม
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1. มีเอกสารที่แสดงผลลัพธและ
การประเมินผลของการดำเนินงาน
ดานวิชาการตรงตามเปาหมายเปน
สัดสวนตามระยะเวลา
2. เอกสารที่แสดงการสงผลงานเขา
การประเมินรางวัล เชน TPSA /
TEPGA / UN Award

หนวยงานสายวิชาการ รอบที่ ๒ : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1

Assessment / Advocate
วิเคราะหผลการดำเนินงานดานวิชาการและ
การสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมของ
หนวยงานในรอบ 6 เดือนแรก เพื่อพัฒนา
กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน
วิชาการและการสรางหรือพัฒนาผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรมของหนวยงาน

1

2

Advocacy / Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรูที่ได
ทบทวนและวิเคราะหผลการดำเนินงานดาน
วิชาการและการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
นวัตกรรมของหนวยงาน โดยคำนึงผูรับบริการ
(C)/ผูมีสวนไดสวนเสีย (S) และกระบวนการตาม
กลยุทธ PIRAB

1

3

Management and Governance
มีการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดานวิชาการและการสรางหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหนวยงาน

1

1. มีรายการขอมูล สารสนเทศ และ
ความรู ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูล
เชิงคุณภาพ ในการทบทวนวรรณกรรม
2. มีขอมูลความตองการ/ความ
คาดหวัง/ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน
การดำเนินงานดานวิชาการและ
การสรางหรือพัฒนาผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรมของหนวยงาน
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ
PIRAB
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก C/S
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนด
มาตรการและประเด็นความรู
1. มีแผนการดำเนินการงานที่พัฒนา
หรือมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ
PIRAB

-๓๗หนวยงานสายวิชาการ รอบที่ ๒ : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

4

๕

Output
มีผลการดำเนินงานดานวิชาการและการสราง
หรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมตามแผนและ
มาตรการที่กำหนดไว
Outcome
1. ผลลัพธของการดำเนินงานดานวิชาการของ
หนวยงาน
2. ผลลัพธของการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
นวัตกรรม
คะแนนรวม

1

1

5

2. มีการขับเคลื่อนงานเปนไปตาม
แผนทีก่ ำหนดไว
3. มีรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
ทุกเดือน และ นำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
1. มีรายงานผลการดำเนินงาน
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามแผนการ
ขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว
1. มีเอกสารที่แสดงผลลัพธของการ
ดำเนินงานดานวิชาการตรงตาม
เปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา
2. มีการประเมินผลและการถอด
บทเรียนการดำเนินงานดานวิชาการ

(5) ตัวชี้วัด 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย กลุมงานที่รับผิดชอบ
หลักและรายงานผล คือ กลุมบริหารยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ KPI Template ดังนี้
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1
1 Assessment
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่
นำมาใชในการวิเคราะหเพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานใหบรรลุ
เปาหมาย

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
- มีรายงาน/เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำให
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำป
ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย (0.5
คะแนน)
- มีเอกสารสรุปความรูที่จะชวยใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของ
หนวยงานบรรลุเปาหมาย เชน การ
บริหารโครงการ, การบริหารความเสี่ยง
, เครื่องมือที่ใชในการติดตาม
ประเมินผล เปนตน
(0.5 คะแนน)

-๓๘รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
2 Advocacy/ Intervention
1
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู
ที่จะใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย

3

Management and Governance
มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
3.1 มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน
3.2 มีการรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในการประชุมประจำเดือน
ของหนวยงาน

1

4

Output ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการ
ที่กำหนด

1

๕

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
บรรลุเปาหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน

1

คะแนน
รอยละ

0.2
≤64

0.4
65-69

0.6
0.8
70-74 75-79

คะแนนรวม

1
80100

5

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
- มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน โดยใช
กลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ (0.5 คะแนน)
- มีเอกสารสรุปประเด็นความรูที่ใหแก
บุคลากรในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุ
เปาหมาย รอบ 5 เดือนแรก พรอม
เหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็น
ความรู
- มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปของ
หนวยงาน (0.3 คะแนน)
- มีเอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผน
กำกับติดตามฯ (0.3 คะแนน)
- มีรายงานความกาวหนาการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการ
ประชุมประจำเดือนของหนวยงาน
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป (0.4 คะแนน)
- มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนด
ในแผนกำกับติดตามฯ (0.5 คะแนน)
- มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
ในระบบ DOC 4.0 (0.5 คะแนน)
- รายงานผลการดำเนินงานตาม
เปาหมายกิจกรรมจากระบบDOC4.0
โดยตัดขอมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ
2564

-๓๙-

รอบที่ ๒ : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
- มีรายงาน/เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำให
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำป
ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย
(0.5 คะแนน)
- มีเอกสารสรุปความรูที่จะชวยใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของ
หนวยงานบรรลุเปาหมาย เชน การ
บริหารโครงการ, การบริหารความเสี่ยง
, เครื่องมือที่ใชในการติดตาม
ประเมินผล เปนตน (0.5 คะแนน)
- มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน โดยใช
กลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ (0.5 คะแนน)
- มีเอกสารสรุปประเด็นความรูที่ใหแก
บุคลากรในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุ
เปาหมาย รอบ 5 เดือนหลัง พรอม
เหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็น
ความรู (0.5 คะแนน)
- มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปของ
หนวยงาน ฉบับที่มีการทบทวนแลว
(0.3 คะแนน)
- มีเอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผน
กำกับติดตามฯ (0.3 คะแนน)
- มีรายงานความกาวหนาการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการ
ประชุมประจำเดือนของหนวยงาน
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของ

1

Assessment
มีการทบทวนมีรายการขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูที่นำมาใชในการวิเคราะหเพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานรอบ 5
เดือนหลังใหบรรลุเปาหมาย

1

2

Advocacy/ Intervention
มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู
ที่จะใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 5 เดือนหลัง
ใหบรรลุเปาหมาย

1

3

Management and Governance
มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
3.1 ทบทวนแผนกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของ
หนวยงาน
3.2 มีการรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในการประชุมประจำเดือน
ของหนวยงาน

1

-๔๐รอบที่ ๒ : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

4

Output ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการ
ที่กำหนด

1

๕

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด
รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ที่บรรลุเปาหมายตามรอบการประเมิน

1

คะแนน
รอยละ

0.2
≤64

0.4
65-69

0.6
0.8
70-74 75-79

คะแนนรวม

1
80100

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
หนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป (0.4 คะแนน)
- มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนด
ในแผนกำกับติดตามฯ (0.5 คะแนน)
- มีการรายงานผลผลิตครบ
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานในระบบ DOC 4.0
(0.5 คะแนน)
- รายงานผลการดำเนินงานตาม
เปาหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0
โดยตัดขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม
2564

5

ทั้งนี้ กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงรอบบันทึกขอมูลและรายงานตัวชี้วัด ในระบบ DOC (รอบ 5 เดือนแรก) ดังนี้
วันที่
4 – 22 มกราคม 2564
- กพร. ใหถือเปนการรวบ
ยอดการดำเนินงานงานและ
การรายงานผลของเดือน
ตุลาคม /พฤศจิกายน/
ธันวาคม 2563

การดำเนินงาน
เตรียมขอมูล และคียขอมูลเขาระบบ DOC ทุกหัวขอตั้งแต (คะแนนที่ 1-3)
(สวนคะแนนที่ 4) กรณีมีการดำเนินการแลวเสร็จตามแผนการขับเคลื่อนใหใส
out put ผลผลิต ไดเลย ตามหัวขอในระบบ DOC ** ทั้งนี้ สำหรับรอบ
การรายงาน ชวงวันที่ 4 – 22 มกราคม 2564 หากรายการขอมูลดังกลาว
ข า งต น นำเข า ระบบเกิ น วั น ที ่ 22 มกราคม 2564 กพร.จะถื อ ว า
เกินชวงเวลาที่กำหนดและหักคะนนหนวยงาน (โดยสัดสวนการหักคะแนน
กพร. ยังไมแจงชัดเจน)
คียขอมูล และหลักฐานเปน Link URL เขาระบบ DOC
- หั ว ข อ out put ผลผลิ ต (คะแนนที ่ 4 รายงานผลตามแผนฯ ของเดือน
มกราคม)

23 มกราคม – 10
กุมภาพันธ 2564
- การรายงานผล เดือน
มกราคม 2564
21-30 กุมภาพันธ 2564 เตรียมขอมูล คียขอมูลและหลักฐานเปน Link URL เพื่อนำเขาระบบ DOC
- การรายงานผลเดื อ น (รอบ 5 เดือนแรก) ดังนี้
กุมภาพันธ 2564
- หัวขอ out put ผลผลิต (คะแนนที่ 4 รายงานผลตามแผนฯ ของเดื อน
กุมภาพันธ)

-๔๑วันที่

การดำเนินงาน
- หัวขอ out come ผลลัพธ (คะแนนที่ 5 รายงานผลลัพธของรอบ 5 เดือน
แรก เดือนกุมภาพันธ)

กลุมบริหารยุทธศาสตรไดวิเคราะหผูรับผิดชอบดังตารางและมีประเด็นเพื่อพิจารณา คือ การกำหนดกลุม
งานรับผิดชอบหลักและรายงานผลตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
และตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)ซึ่งสอดคลองกับนโยบายกรมอนามัย ที่
กำหนดใหทุกหนวยงานตองสงผลงานเขาประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ซึ่งสำนักอนามั ย
สิ่งแวดลอมตองมีผลงานสงเขาประกวดดวย
โดยตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ มีกลุมงานที่เกี่ยวของ
๒ กลุม คือ ๑) กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พช.) และ ๒) กลุมพัฒนากลุมพัฒนาความรวมมือ
และศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข า ยอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม (พภ.) โดยกลุ  ม พช. เกี ่ ย วข อ งในการดำเนิ น งาน Healthy
Workplace Happy for Life ซึ ่ ง มี ก ิ จ กรรมดำเนิ น การอย า งต อ เนื ่ อ งในทุ ก เดื อ น ส ว นกลุ  ม พภ. เกี ่ ย วข อ ง
ในการดำเนินงานเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/ กิจกรรมกาวทาใจ/ การเขารับการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน/ แผนการประเมิน BMI/ การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและ
หลอดเลื อดของบุ คลากรอายุ 35 ป ขึ ้ น ไป ดว ยโปรแกรม เมื่อปที่แลว จึงเห็น ควรใหกลุ ม พช. เปน กลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลักและรายงานผลในระบบ DOC สำหรับตัวชี้วัด 2.4 มอบใหกลุมพช. และมอบหมายกลุม พภ.
เปนผูรับผิดชอบหลักและเสนอใหทุกกลุมงานสงผลงานสำคัญเพื่อเขาประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
(TPSA) เพื่อตอบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) และใหทุกกลุมงานทบทวน
เรื่องที่จะสงเขาประกวด

มติ ที ่ ประชุ ม: รั บ ทราบเกณฑ การดำเนิ น งานตาม KPI Template ทุกตัว ชี้ว ัด รวมถึง Timeline การรายงาน
โดยมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.2 และ 2.4 ดังนี้

-๔๒๑. กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน รับผิดชอบและรายงานผลตัวชี้วัด 2.2
๒. กลุ  มพั ฒ นาความร ว มมื อและศั กยภาพภาคีเครื อขายอนามัย สิ่งแวดล อม รั บ ผิ ดชอบและรายงานผล
ตัวชี้วัด 2.4
วาระที่ 4.2 การเตรียมการจัดประชุมประสานนโยบายและบูรณาการระดับทองถิ่น
กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม แจงวา จะมีการจัดประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเสริ ม พลั ง ท อ งถิ ่ น ไทย เพื ่ อ คนไทยสุ ข ภาพดี สู  ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ใหม มี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ บู ร ณาการ
ความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมระหวางกรมอนามัย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในการพัฒนาสูเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูมุมมอง กลไกการดำเนินงานการพัฒนาระบบ
คุณภาพบริการอนามัยสิ่ งแวดลอมสูป ระชาชนสุ ขภาพดี เพื่อยกย องเชิ ดชูเกียรติ องค กรปกครองสวนท อ งถิ่ น
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ระดับเกียรติบัตร โดยกำหนดการประชุม 2 วัน
ช ว งเดื อนมกราคม 2564 โดยวั น ที ่ 1 มี พิธีเปดการประชุม การปาฐกถาพิ เ ศษ พิธ ีล งนามบัน ทึก ข อ ตกลง
ความรวมมือ การอภิปราย และวันที่ 2 มีการอภิปรายและพิธีมอบหนังสือรับรององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ผาน EHA ครบ 9 ประเด็นงาน และครบ 4 ประเด็นงาน ทั้งนี้ ไดจัดทำ (ราง) ความรวมมือระหวางกรมอนามัย
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีประเด็นหลัก ๆ 5 ประเด็น ไดแก การบูรณาการระบบขอมูล การขับเคลื่อน
การดำเนินงานพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดลอมและสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมใหทองถิ่นใชมาตรการตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขไดอยางครอบคลุมทุกทองถิ่น การสื่อสารเพื่อสรางความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
สงเสริมสุขภาพ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มติ ที ่ ประชุ ม: เห็ น ชอบ และใหพิ จ ารณาความเหมาะสมและรูป แบบในการจัดประชุม เนื่องจากสถานการณ
การระบาดของโรคโควิด – 19
วาระที่ 4.3 (ราง) คำสั่งคณะทำงานดำเนินงานโครงการวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2564
กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม ไดดำเนินการยกรางคำสั่ ง
และเสนอ (ราง) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2564 ไดแก 1) คณะกรรมการ
อำนวยการ 2) คณะกรรมการตัดสินรางวัลบุคคลและองคกรดีเดนดานอนามัยสิ่งแวดลอม และ 3) คณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอดานอนามัยสิ่งแวดลอม และ (ราง) คำสั่งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ
วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2564 ไดแก 1) คณะทำงานสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลและองคกรดีเดนดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 2) คณะทำงานสรรหาเพื่อคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอดานอนามัยสิ่งแวดลอม 3) คณะทำงานการ
วิชาการ 4) คณะทำงานพิธีการและตอนรับ 5) คณะทำงาน ประชาสัมพันธ นิทรรศการ และโสตทัศนูปกรณ
และ 6) คณะทำงานลงทะเบียน การเงิน ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และยานพาหนะ โดยขณะนี้ยังขาดรายชื่อประธาน
และเลขานุการ ใน (ราง) คำสั่งคณะทำงานวิชาการ
มติที่ประชุม
1. มอบนางสาวปรียานิตย ใหมเจริญศรี และนักวิชาการในกลุมงานเปนประธานและเลขานุการของคณะทำงาน
วิชาการ
2. เห็นควรเพิ่มรองประธาน และผูชวยเลขานุการ อยางละหนึ่งตำแหนง
3. ใหกลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม ปรับแกไข (ราง) คำสั่ง คณะทำงาน
วิชาการตามที่เสนอในที่ประชุม

-๔๓วาระที่ 4.4 บทบาทสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมกับการดำเนินงานศูนยปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพและอนามั ย
สิ่งแวดลอม กรมอนามัย (HP-EHOC)
กลุ  มพั ฒ นาอนามั ย สิ ่ งแวดล อมจากมลพิษ แจงที่ประชุมวา อธิ บ ดี กรมอนามั ย เห็น ชอบหลักการ
การดำเนินงานศูนยปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (HP-EHOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ
(Incident Command System : ICS) และการกำหนดหน ว ยรั บ ผิ ด ชอบภายใต ร ะบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ
(Incident Command System : ICS) จากการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ศู น ย ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม (HP-EHOC) มี ก รอบแนวทาง
การดำเนินงานใชหลักการ 2P2R ไดแก
- Prevention & Mitigation (ปองกันและลดผลกระทบ)
- Preparedness (เตรียมพรอมรองรับ)
- Response (ตอบโต)
- Recovery (ฟนฟู)
2. ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ (Incident Command System: ICS) มี อ ธิ บ ดี ก รมอนามั ย /
รองอธิบดีกรมอนามัยที่ไดรับมอบหมาย เปนผูบัญชาการเหตุการณ มีบทบาทหนาที่อำนวยการ สั่งการ ควบคุม
เรงรัด กำกับและติดตาม ตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับ และปดศูนยปฏิบัติการฯ รับรายงานสถานการณอยางใกลชิด
มีกลุมภารกิจและหนวยรับผิดชอบภายใตระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) ดังนี้
- กลุ  ม ภารกิ จ ประสานงานและเลขานุ ก าร มี บ ทบาทหน า ที ่ ประสานงาน สื ่ อ สาร
และติดตาม ขอสั่งการระดับ กรม กระทรวง และหนวยงานที่ เ กี่ยวข อง ผลักดันใหข อสั ่งการไดร ับ การปฏิ บ ั ติ
และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การด า นต า งๆ หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก (ฝ า ยเลขานุ ก าร) ได แ ก กองแผนงาน
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม สำนักสงเสริมสุขภาพ
- กลุ  ม ภารกิ จ ประมวลสถานการณ ยุ ท ธศาสตร กฎหมาย และวิ ช าการ (STAG/IU)
มีบทบาทหนาที่ ประมวล ติดตาม คาดการณสถานการณ วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทางวิชาการ ขอเท็จจริง
จั ด ทำแผน และกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข อง หน ว ยรับ ผิดชอบหลัก (ฝายเลขานุการ) ไดแก กองประเมิน ผลกระทบ
ตอสุขภาพ สำนักสงเสริมสุขภาพ กองแผนงาน
- กลุมภารกิจปฏิบัติการ (Operation) มีบทบาทหนาที่ วางแผน ประสาน เตรียมความ
พร อมที มปฏิ บ ั ติ การ ลงพื ้ น ที ่ ดำเนิ น งาน ตรวจสอบความพร อ มของกระบวนการทำงาน อุป กรณ จัดระบบ
การปฏิบัติการภาคสนาม หนวยรับผิดชอบหลัก (ฝายเลขานุการ) ไดแก สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม สำนักสงเสริม
สุขภาพ ศูนยอนามัย 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- กลุมภารกิจสำรองเวชภัณฑและสงกำลังบำรุง (Logistics and stockpiling) มีบทบาท
หน า ที่ วางแผน วิ เ คราะห ความเสี ่ ย ง สำรองยานพาหนะ วัส ดุ อุป กรณ ทำแผนสำรอง กระจาย ดูแล กำกับ
และจั ด ส งบุ คลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ ยานพาหนะตามความเหมาะสม หนว ยรับ ผิดชอบหลัก (ฝายเลขานุ ก าร)
ไดแก สำนักเลขานุการกรม ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
- กลุมภารกิจบริหารจัดการและการเงิน (Finance and Administration) มีบทบาทหนาที่
บริ ห ารและสนั บ สนุ น กำลั ง คน งบประมาณ พั ส ดุ จั ด ทำธุ ร การ รายงานผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณ
สรุปรายงานทางการเงิน ทำประกันชีวิต ดูแลชดเชยคาเสียหาย หนวยรับผิดชอบหลัก (ฝายเลขานุการ) ไดแก
กองคลัง สำนักเลขานุการกรม

-๔๔ขอเสนอเกี่ยวกับบทบาทสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมกับการดำเนินงานศูนยปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม (HP-EHOC) กรมอนามัย โดยดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจหลักของศูนยปฏิบัติการ
ส งเสริ มสุ ขภาพและอนามั ย สิ ่ งแวดล อม (HP-EHOC) และระบบบัญ ชาการเหตุ การณ (Incident Command
System: ICS) กรมอนามัย ดังนี้
1. บทบาทสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมกับการดำเนินงานศูนยฯ OC ใชหลักการ 2P2R ไดแก
(1) Prevention & Mitigation (ปองกันและลดผลกระทบ)
- Thai Stop COVID Platform กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
จากมลพิษ
- พั ฒ นา/ยกระดั บ มาตรฐาน setting หรื อ issue ที่เกี่ย วข อง กลุมงานที ่ร ับ ผิ ด ชอบ
คือ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและ
ชุมชน
- สื่อสารขอมูล กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคี
เครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม
- พัฒนาศักยภาพเจ าหนาที่ กลุมงานที่ รั บผิ ดชอบ คือ กลุมพัฒนาความรว มมื อ และ
ศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม
(2) Preparedness (เตรียมพรอมรองรับ)
- จัดทำ ฝกซอม และประเมินแผน กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ กลุมบริหารยุทธศาสตร
- ระบบการตัดสินใจเพื่อ Activate EOC กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการบริหาร
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
(3) Response (ตอบโต)
- Activate EOC กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิ ษ
กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล
- ปฏิบัติการตามแผนและ SOP กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ ทุกกลุมงาน
- ประเมินสถานการณความเสี่ยง กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ กลุมบริหารยุทธศาสตร และ
กลุมวิชาการ
- สื่อสารความเสี่ยง กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคี
เครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม
- กำกั บติ ดตาม รายงานผล กลุ  มงานที ่ ร ั บผิ ดชอบ คื อ กลุมบริหารยุทธศาสตร และกลุมงาน
ที่เกี่ยวของ
(4) Recovery (ฟนฟู)
- ดำเนินการตามแผนฟนฟูหลังเกิดภัย กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ กลุมบริหารยุทธศาสตร
และกลุมงานที่เกี่ยวของ
- สรุ ป ผลการดำเนิน งานและจัด ทำข อเสนอ กลุมงานที่ร ับ ผิ ดชอบ คือ กลุมบริ ห าร
ยุทธศาสตร และกลุมงานที่เกี่ยวของ
2. บทบาทสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมกับการดำเนินงานกลุมงานและผูรับผิดชอบหลักภายใตระบบ
บัญชาการเหตุการณ (Incident Command System: ICS)

-๔๕(๑) กลุ  มภารกิ จ ประสานงานและเลขานุการ กลุมงานที่ร ับ ผิดชอบ คือ กลุมพัฒ นาการ
สุขาภิบาล และกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ
(๒) กลุมภารกิจ ประมวลสถานการณ กลุมงานที่ร ับ ผิด ชอบ คือ กลุมบริหารยุ ทธศาสตร
กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแดวลอมเมืองและชุมชน และกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
จากมลพิษ
(๓) กลุมภารกิจปฏิบัติการ (Operation) กลุมงานที่รับผิดชอบ คือ ทุกกลุมงาน
(๔) กลุมภารกิจสำรองเวชภัณฑและสงกำลังบำรุง (Logistics and stockpiling) กลุมงาน
ที่รับผิดชอบ คือ กลุมอำนวยการ
(๕) กลุ  ม ภารกิ จ บริ ห ารจั ด การและการเงิ น (Finance and Administration) กลุ  ม งาน
ที่รับผิดชอบ คือ กลุมอำนวยการ
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดลอมจากมลพิษ ขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็ นชอบบทบาท
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมกับการดำเนินงานศูนยปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (HP-EHOC) และ
การกำหนดกลุมงานและผูรับผิดชอบหลักภายใตระบบบัญชาการเหตุการณ(Incident Command System : ICS)
ตามที่กลาวมาขางตน
ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
๑. กลุมบริหารยุทธศาสตรเสนอใหทบทวนประเด็นที่กำหนดให บย. รับผิดชอบหลัก 2 ประเด็น คือ
ไดแก
1) Preparedness ขอ 1 จัดทำ ฝกซอม และประเมินแผน กรณีฝกซอมแผน ควรดำเนินการโดย
กลุมวิชาการ เมื่อพิจารณาบทบาทภารกิจของกลุมงาน
2) Recovery ขอ 1 ดำเนินการตามแผนฟนฟูหลังเกิดภัย ควรดำเนินการโดยกลุมวิชการ
ทั้งนี้ ควรแยกเขียนบทบาทใหชัดเจน โดยเฉพาะกรณีมีความเกี่ยวของกับหลายกลุมงาน โดยพิจารณา
แตละประเด็นใหสอดคลองตามภารกิจของกลุมงาน เชน การจัดทำ และประเมินแผน รับผิดชอบโดย กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร สวนการฝกซอมแผน ควรรับผิดชอบโดยกลุมวิชาการ เปนตน
๒. ขอใหพิจารณาทบทวนภารกิจตามหลักการ 2P2R ซึ่งหลายภารกิจควรดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
ประสานการตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
มติ ที ่ ประชุ ม: เห็ น ชอบ และมอบหมายใหกลุม พัฒ นาอนามัย สิ่ง แวดล อมจากมลพิ ษปรั บ แก ไขตามข อ เสนอ
ในที่ประชุม
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 5.1 โปรแกรมติดตามผลการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
กลุ  มบริ หารยุ ทธศาสตร ได จ ั ดทำโปรแกรมติ ดตามผลการดำเนิ นงานสำนั กอนามั ยสิ ่ งแวดล อม
มี ว ั ตถุ ประสงค เป นเครื ่ องมื อสำหรั บใช ในการติ ดตามผลการดำเนิ นงานการเบิ กจ ายงบประมาณ และกิ จกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเปนนวัตกรรมขององคกร ทำใหมีความ สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และชี้แจงการขอหักงบประมาณผานระบบ ENV Plan ดังนี้
(๑) กลุมงานดำเนินงานตามกิจกรรมและขอหักงบประมาณ ผานระบบ ENV Plan โดยใหหัวหนากลุม
เห็นชอบและอนุมัติกิจกรรม
(๒) กลุมบริหารยุทธศาสตรพิจารณาแผนการใชงบประมาณในระบบ ENV Plan

-๔๖- กรณี “อนุมัติ” ใหกลุมงาน Print Out ใบหักงบประมาณจากระบบ ENV Plan
- กรณี “ไมอนุมัติ” สงคืนใหทบทวนกลุมงาน
(๓) เสนอหัวหนากลุมใหลงนาม
(๔) กลุมงานแนบใบหักงบประมาณฯ ที่มีลายมือชื่อหัวหนากลุมพรอมเอกสารขออนุมัติฯ, จัดซื้อ/
จัดจาง, จัดประชุม ฯลฯ
(๕) สงใหกลุมอำนวยการ (การเงิน) ตรวจทานเอกสาร
(๖) เสนอผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมพิจารณาอนุมัติ และเมื่อผานการอนุมัติใหกลุมงาน
ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด
(๗) หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว
- ใหกลุมงานสงเอกสารการเบิ กจายที่ กลุ มอำนวยการ (การเงิน) และกลุมอำนวยการ
(การเงิน) เขาไปรายงานผลการเบิกจายในระบบ ENV Plan
- กลุมงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ENV Plan
(๘) กลุมงานตรวจสอบการเบิกจายภาพรวม/รายกลุม/รายสำนัก ไดจากหนาสรุปผลการใชจายงบประมาณ
ในระบบ ENV Plan และไดมีการอบรมการใชระบบ ENV Plan ใหกับผูแทนกลุมงาน จำนวน ๕ คน ไดแก
1) นางชุติมา แกวชวย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (กลุม พภ.)
2) นายตวงสิทธิ์ วิมุกตายน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กลุม พม.)
3) นางสาวกัลยลักษณ ทับทิมใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กลุม พช.)
4) นางสาวฐิติพร ผาสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กลุม พช.)
5) นางสาวอรัญญา ดวงบุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กลุม พบ.)
ทั้งนี้ กลุมบริหารยุทธศาสตร ขอใหทุกกลุมงานเริ่มทดลองใชงานระบบ ENV Plan ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2564
โดยจะใชงานระบบ ENV Plan อยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวชญานิศ มีลอง ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางพรสุดา ศิริ, นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท, นางสาววรรณนิภา สิงหสำราญ ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

