ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
การประชุมสา
ครงที
ั้ ่ 6/2564

ว ันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ั
์ อาคาร 5 ชน
ั้ 5 สา
ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม กรมอนาม ัย
ิ ชยวงศ
ณ ห้องประชุมชต

1

ประธานแจ ้งทีป
่ ระชุมทราบ

2

รับรองรายงานการประชุมสํานั กอนามัยสิง่ แวดล ้อม ครัง้ ที่ 5/2564
(วันพฤหัสบดีท ี่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

3

เรือ
่ งสืบเนื่อง
3.1 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
3.2 รายงานความก ้าวหน ้าการขับเคลือ
่ นการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสํานั กอนามัยสิง่ แวดล ้อม
3.3 รายงานความก ้าวหน ้าการจัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และปี งบประมาณ พ.ศ.
2566 – 2570

ผู ้อํานวยการ สว.

10 นาที

กลุม
่ บย.

5 นาที

กลุม
่ บย.
กลุม
่ พช.
กลุม
่ บย.

10 นาที
25 นาที
10 นาที

กลุม
่ บย. และ
กลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

20 นาที

4

เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
4.1 รายงานความก ้าวหน ้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสํานั กอนามัยสิง่ แวดล ้อม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
4.2 รายงานความก ้าวหน ้าการดําเนินงานตามข ้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ
่ นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล ้อม กรมอนามัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ ที่ 1/2564
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
4.2.1 การดําเนินงานโครงการ GCH
4.2.2 การขับเคลือ
่ นงานระดับจังหวัด และ อปท.
4.2.3 การดําเนินงานด ้าน HL
4.2.4 ความก ้าวหน ้าการดําเนินงาน NEHAP3

กลุม
่ พช./ พบ.
กลุม
่ พภ.
กลุม
่ พภ.
กลุม
่ บย.

20 นาที

กลุม
่ บย.

5 นาที

5

เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
5.1 สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 5 เดือนแรก
5.2 รายงานความก ้าวหน ้าการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดคํารับรอง การปฏิบต
ั ริ าชการของสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ประจําเดือนมีนาคม 2564)

กลุม
่ บย.

5 นาที

กลุม
่ พม.

5 นาที

6

เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
6.1 การพัฒนาระบบแสดงผลสถานการณ์การประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบการ
ภายใต ้แพลตฟอร์มดิจต
ิ อล Thai Stop COVID Plus
6.2 การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง การพัฒนามาตรการ กลยุทธ์และตัวชีว้ ัดความสําเร็จการดําเนินงานอนามัยสิง่ แวดล ้อมใน
้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
6.3 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 พ.ศ. 2564

กลุม
่ พม.

5 นาที

กลุม
่ พม.

5 นาที

วาระที่ 1 ประธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ

นายสมชาย ตู ้แก ้ว
ผู ้อํานวยการสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

วาระที่ 2 ร ับรองรายงานการประชุมสําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ 5/2564
(วันพฤหัสบดีท ี่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

รายงานการประชุมครัง้ ที่ 5/2564
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UKqeA5bkQ03Y8lBpIBiTXw9l8cjXe6wY

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.1 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ิ้ 15,340,720 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้รับงบประมาณทัง้ สน

ื่ 3,948,000 บาท)
1. งบดําเนินงาน 12,657,520 บาท (งบได ้รับจัดสรรทัง้ ปี 8,499,520 บาท งบบุคลากรภาครัฐ 210,000 บาท และผลิตสอ
2. งบรายจ่ายอืน
่ (SEZ) 500,000 บาท
3. งบลงทุน 2,183,200 บาท (ครุภัณฑ์ 2 รายการ อุปกรณ์ conference 1 รายการ) เบิกจ่ายแล ้ว
120.00
95.7

100.00
76.6

80.00

68.2

54.09
48.00

84.00

เป้ าหมายเบิกจ่ายกรม (%)

9.00

19.00
10.2

0.8

ต.ค.-63

32.00
16.6
23.9

20.0

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

11.5

พ.ย.-63

ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มีนาคม 2564

แผนการเบิกจ่าย (%)
ผลการเบิกจ่าย (%)

55.00
48.85

40.00

1.6

0.00

100.00

64.00

40.00

20.00

92.00

96.00

100.0

74.00

60.5

60.00

81.7

88.1

99.2

ผลการเบิกจ่ายลง GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ิ้ 7,493,733.13 บาท (ร้อยละ 48.85)
ภาพรวมทัง้ สน
(เป้าหมายกรมอนาม ัย ร้อยละ 55)

18.4

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64 พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบดําเนินงาน+งบรายจ่ายอืน
่ )
ิ้ 13,157,520 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้รับงบดําเนินงาน+งบรายจ่ายอืน
่ ทัง้ สน

ื่ 3,948,000 บาท และงบรายจ่ายอืน
(งบได ้รับจัดสรรทัง้ ปี 8,499,520 บาท งบบุคลากรภาครัฐ 210,000 บาท งบผลิตสอ
่ 500,000 บาท)
120.00

95.0

100.00
86.1

80.00

72.7

78.7

92.00

99.1
96.00

100.0
100.00

84.00

74.00

60.00

52.2
41.2

40.00

20.00

0.00

32.00
19.00
9.00

12.0

ต.ค.-63

23.9

21.9

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มีนาคม 2564

แผนการเบิกจ่าย (%)

55.00
48.00
45.11

40.36

19.7

11.5

1.9
0.8

40.00

52.0

เป้ าหมายเบิกจ่ายกรม (%)

64.00

ก.พ.-64

มี.ค.-64

ผลการเบิกจ่าย (%)

ผลการเบิกจ่ายงบดําเนินงานลง GFMIS
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ิ้ 5,310,533.13 บาท (ร้อยละ 40.36)
รวมทัง้ สน
(เป้าหมายกรมอนาม ัย ร้อยละ 55)
เม.ย.-64 พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เดือนมีนาคม 2564
ผล GF

ผล GF+PO

ผล GF+PO+ขอหักงบ

51.50
7,829,150.43 บาท
51.00
50.50

51.04
7,715,787.93 บาท

50.30

50.00
49.50
7,493,733.13 บาท
49.00
48.50

48.85

48.00
47.50

ร ้อยละเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 19 มีนาคม 2564

ประจําไตรมาส/เดือน

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1

32

ตุลาคม 2563

9

พฤศจิกายน 2563

19

ธันวาคม 2563

32

ไตรมาสที่ 2

55

มกราคม 2564

40

กุมภาพันธ์ 2564

48

มีนาคม 2564

55

ไตรมาสที่ 3

84

เมษายน 2564

64

งบประมาณทีไ่ ด ้รับจัดสรร 6 เดือนแรก (ต.ค.63–มี.ค.64) พฤษภาคม 2564
ของ สํานัก ว. 9,836,000 บาท
มิถน
ุ ายน 2564
หัก GF+PO+ขอหักงบ จนถึง 19 มี.ค. 64
ไตรมาสที่ 4
คงเหลืองบประมาณ 8,849.57 บาท
กรกฎาคม 2564

74
84
100
92

สงิ หาคม 2564

96

กันยายน 2564

100

รายการก ัน PO ณ 15 มีนาคม 2564 (ยอดก ัน PO 222,054.80 บาท)
กลุม
่

PO

กําหนดเบิกจ่าย

ค่าจ ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงแรม

55,000

ยกเลิกกิจกรรม รอเคลียร์
งบประมาณสว่ นทีเ่ บิกจ่าย
ไปแล ้ว

จ ้างรวบรวมและประมวลผลเพือ
่ จัดทําเครือ
่ งมือการดําเนินงานโครงการ "สถานที่
ทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ

60,000

8 มี.ค. 64 (สง่ เบิกแล ้ว)

พภ.

ค่าจ ้างพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมพร ้อมหลักสูตรผู ้ตรวจการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม Environmental Health Inspector

75,000

15 มี.ค. 64 (สง่ เบิกแล ้ว)

อก.

ค่าจ ้างถ่ายเอกสารขาวดํา ขนาด A4

12,460.40

ค่าเหมาบริการเครือ
่ งถ่ายเอกสาร

6,036.89

ค่าจ ้างเหมาบริการเครือ
่ งพริน
้ เตอร์เลเซอร์

2,757.51

ค่าจ ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนสารโลหะหนักในอาหารและพืชผัก

10,800

พช.

พม.

กิจกรรม

เบิกจ่ายรายเดือน
้
ตามการใชงานจริ
ง
ขอขยายเวลาเนือ
่ งจาก
ลงพืน
้ ทีไ่ ม่ได ้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสําหร ับการป้องก ันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ณ ว ันที่ 19 มีนาคม 2564
อยูร่ ะหว่างดําเนินการ :
- จัดกิจกรรมสร ้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายฯ 330,000 บาท
- กิจกรรมสร ้างกระแสการขับเคลือ
่ นงานสะอาดทัว่ ไทย
ปลอดภัย มัน
่ ใจ ไร ้ COVID–19 (3 สร ้าง) 190,000 บาท
- OT 21,050 บาท
- ลงพืน
้ ที่ 11,830 บาท
- ค่าสนับสนุนการเฝ้ าระวัง และบริหารจัดการ 605,019.74 บาท

100%
90%
80%
70%
60%

69.51%

คงเหลือ 1,157,899.74 บาท

50%

- PO จ ้างวิเคราะห์ข ้อมูลฯ TSC Plus 45,000 บาท
ื้ ShERT 35,000 บาท
- PO เสอ

40%

4.59%

30%
20%

25.90%

10%

PO 80,000 บาท
สง่ GF 505,500.26 บาท

0%

งบกลางโควิด 1,743,400 บาท
GF

PO

คงเหลือ

- OT 203,790 บาท
- ลงพืน
้ ที่ 89,379 บาท
- ประชุมกําหนดกลยุทธ์ 212,331.26 บาท

การจัดสรรงบประมาณรอบ 2 (ไตรมาส 3)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยกลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

ข ้อเสนอการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 3 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบจ ัดสรร
ทงปี
ั้ (บาท)
8,999,520

ไตรมาส
1และ 2
ร้อยละ 40
3,599,800

ไตรมาส 3
ร้อยละ 25

ไตรมาส 4
ร้อยละ 35

2,249,880

3,149,840

การจ ัดสรรงบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
กลุม
่

งบจ ัดสรรทงปี
ั้

้ ริง
ใชจ
ไตรมาส 1 และ 2

118,795

2,050,555

1,123,310.19

402,729

138,446

933,400

252,799.20

183,320

63,020

พภ.

2,818,325

926,254.00

553,519

190,283

บย.
อก.+บริหารจัดการ+
สาธารณภัย

300,810

100,065.00

59,079

20,310

1,136,925

606,060.87

223,292

76,761

8,999,520

3,599,800

1,767,506

607,614

รายละเอียดข้อเสอการจ ัดสรรงบประมาณ
Option 1

Option 2

รายการห ักก่อนนํามาจ ัดสรรให้แต่ละกลุม
่
1. ค ้าง PO (จากไตรมาส 2)
287,571.26
2. นิเทศ/ตรวจราชการ
30,000
165,154
3. Fixed course อก.

รายการห ักก่อนนํามาจ ัดสรรให้แต่ละกลุม
่
1. ค ้าง PO (จากไตรมาส 2)
287,571.26
2. นิเทศ/ตรวจราชการ
30,000
165,154
3. Fixed course อก.
4. PO ไตรมาส 3 (แบ่งเบิกไตรมาส 3 และ 4)

ร้อยละจ ัดสรรจริง

จ ัดสรร
ร้อยละ 6.75

345,567

พม.

คงเหลืองบจัดสรรให ้แต่ละกลุม
่

จ ัดสรร
ร้อยละ 19.64

591,310.74

พช.

รวมรายการหัก

Option 2

1,759,505

พบ.

จ ัดสรร
ไตรมาส 3
2,249,880

Option 1

482,725.26
1,767,154.74
19.64

รวมรายการหัก
คงเหลืองบจัดสรรให ้แต่ละกลุม
่
ร้อยละจ ัดสรรจริง

1,159,541
1,642,266.26
607,613.74
6.75

ข้อเสนอต่อการจ ัดสรรงบประมาณในไตรมาส 3 (2,249,880 บาท)
งบประมาณรวมโครงการ
8,999,520

งบไตรมาส 3
(ทีก
่ ลุม
่ ขอตามแผน)
1,600,290

Option 1
ร้อยละ 19.64
1,734,785

Option 2
ร้อยละ 6.75
596,222

1,085,185

188,995

213,130

73,250

สว้ ม&สงิ่ ปฏิกล
ู

674,320

77,510

132,436

45,517

GCH

383,940

54,540

75,406

25,916

HWP

380,920

30,760

74,813

25,712

ท่องเทีย
่ ว

912,455

66,110

179,206

61,591

่ งชวี ต
ชว
ิ

173,240

106,890

34,024

11,694

เรือนจํา

200,000

18,985

39,280

13,500

เหตุรําคาญ

433,400

46,975

85,120

29,255

้ ทีเ่ ฉพาะ
พืน

500,000

79,665

98,200

33,750

ท้องถิน
่ ชุมชน

634,300

28,350

124,577

42,815

ภาคีเครือข่าย

2,184,025

510,320

428,943

147,422

300,810

66,925

59,079

20,305

1,136,925

324,265

223,292

76,761

้ า
งบประมาณทีจ
่ ะใชด
ํ เนินงานหล ังจากห ักจ ัดจ้าง
กลุม
่ งาน
พบ.

พช.

พม.

พภ.
บย.
อก.

โครงการ
มูลฝอย

บริหารยุทธ์
บริหารจ ัดการ+สาธารณภ ัย

หมายเหตุ :
- Option 1 คือ งบประมาณทีจ
่ ะใชดํ้ าเนินงานหลังจากหัก => จัดจ ้างทัง้ หมด (ทีค
่ ้าง PO อีก 1 งวด และ PO ใหม่ตามแผนไตรมาส 3) 1,774,851.26 บาท + นิเทศ/ตรวจราชการ 30,000 บาท +
Fixed course อก. 165,154 บาท จะได ้ 274,704 บาท (คิดเป็ นร ้อยละ 3.11 ของงบประมาณทัง้ ปี )
- Option 2 คือ งบประมาณทีจ
่ ะใชดํ้ าเนินงานหลังจากหัก => จัดจ ้างเฉพาะทีค
่ ้าง PO อีก 1 งวด 287,571.26 บาท + นิเทศ/ตรวจราชการ 30,000 บาท + Fixed course อก. 165,154 บาท จะได ้
1,734,785 บาท (คิดเป็ นร ้อยละ 19.64 ของงบประมาณทัง้ ปี )
- Option 3 คือ งบประมาณทีจ
่ ะใชดํ้ าเนินงานหลังจากหัก => จัดจ ้างทีค
่ ้าง PO อีก 1 งวดและขอเลือ
่ นจัดจ ้างงวดที่ 2 ของไตรมาส 3 ไปไตรมาส 4 : 1,447,112.26 บาท + นิเทศ/ตรวจราชการ
30,000 บาท + Fixed course อก. 165,154 บาท จะได ้ 596,222 บาท (คิดเป็ นร ้อยละ 6.75 ของงบประมาณทัง้ ปี )

ผลรวมการจ ัดจ้างรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

328,264.00

805,471.78

สี

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

1,774,851.26 1,000,388.00 3,908,975.04

หมายถึง
ิ้ แล ้ว
PO ไตรมาส 1-2 ทีจ
่ ัดจ ้างเสร็จสน
PO ค ้างจ่ายจากไตรมาส 1-2
PO จะเริม
่ ในไตรมาส 3
PO จะเริม
่ ในไตรมาส 4
PO จะขอเลือ
่ นไปไตรมาส 4

กลุม
่
โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รายการ PO
พบ. โครงการบริหารจัดการมูล อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ฝอยและสง่ เสริมอนามัย 1. จัดจ ้างจ ้างเก็บและรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับยาและ
80,000
20,000
สงิ่ แวดล ้อมในสถาน
ี ทางการแพทย์ พร ้อมจัดทํา (ร่าง)
เวชภัณฑ์ทเี่ ป็ นของเสย
บริการการสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง การกําหนดมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนประเภทยาและเวชภัณฑ์ พ.ศ. ....
ย ังไม่ได้ทา
ํ PO
1. จ ้างเก็บและรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการมูลฝอย
100,000
ทั่วไป พร ้อมจัดทําคูม
่ อ
ื ประกอบการฝึ กอบรมตามประกาศกรม
อนามัย เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมกํากับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
2. จัดจ ้างพัฒนาระบบฐานข ้อมูลและสถานการณ์การจัดการมูล
110,000
110,000
ฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากสถานบริการสาธารณสุข
3. จัดจ ้างเหมาเก็บรวบรวมข ้อมูลประเภทและแหล่งกําเนิดมูล
ื้ พร ้อมจัดทําข ้อเสนอต่อการประกาศกําหนดประเภท
ฝอยติดเชอ
ื้ เพิม
และแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชอ
่ เติม ตามกฎกระทรวงว่าด ้วย
ื้ ฉบับที.่ . พ.ศ. ....
การกําจัดมูลฝอยติดเชอ
ึ ษา ทบทวนและปรับปรุงประกาศกระทรวง
4. จัดจ ้างศก
สาธารณสุขว่าด ้วยมาตรฐานทางชวี ภาพ พร ้อมยกร่างมาตรฐาน
ทางชวี ภาพฯ
รวมจ ัดจ้างโครงการมูลฝอย
โครงการพัฒนาการ
ย ังไม่ได้ทา
ํ PO
้
้
จัดการสวมและส
งิ่ ปฏิกล
ู 1. จัดจ ้างสํารวจความพอเพียงและการเข ้าถึงสวมสาธารณะใน
Setting ต่าง ๆ
บย.

โครงการพัฒนาและ
ย ังไม่ได้ทา
ํ PO
ขับเคลือ
่ นนโยบาย
1. จัดทําแบบสํารวจเพือ
่ สนับสนุนการขับเคลือ
่ นงาน GREEN &
ยุทธศาสตร์ และติดตาม CLEAN Hospital
ประเมินผลด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม

80,000

รวม
100,000

100,000

220,000

50,000

50,000

100,000

75,000

75,000

150,000
670,000

590,000
100,000

75,000

100,000

200,000

75,000

กลุม
่
พช.

โครงการ
โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สถานบริการการสาธารณสุขที่
เป็ นมิตรกับสุขภาพ

รายการ PO
ิ้
ดําเนินการเสร็จสน
ื่ ประชาสม
ั พันธ์ ชุดนิทรรศการ และ ใบประกาศนียบัตรเพือ
1. จัดทําสอ
่ สง่ เสริมการพัฒนา
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

รวม

23,584.94

23,584.94

49,596.64 74,394.96

123,991.60

73,181.58 74,394.96

147,576.54

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

1. จัดทําหลักสูตรออนไลน์ เรือ
่ ง การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการการ
สาธารณสุข
รวมจ ัดจ้างโครงการ GCH
ิ้
โครงการพัฒนาและยกระดับ
ดําเนินการเสร็จสน
สถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางาน 1. จัดทําสอ
ื่ ประชาสม
ั พันธ์ คูม
ื้
่ อ
ื แนวทางการดําเนินงานจัดจ ้างผลิตชุดสาธิต และจัดซอ
เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และ
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับการพัฒนาองค์กรสู่ Healthy Workplace Happy for Life
ความสุขของคนทํางาน (Healthy อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
Workplace Happy for Life)
1. จัดจ ้างเก็บ รวบรวม และจัดทํารายงานข ้อมูลสถานการณ์ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมใน
สถานทีท
่ ํางาน สถานบริการ
รวมจ ัดจ้างโครงการ HWP
้
ิ
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ ดําเนินการเสร็จสน
การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมใน 1. ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ค่าขนสง่ ตัวอย่าง ค่ารวบรวมและ
สถานบริการทีพ
่ ักอาศัยชวั่ คราว ประเมินด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ
เพือ
่ รองรับการท่องเทีย
่ ว
่
ํ
2. ค่าผลิต จัดสงแบบสารวจ ค่าจ ้างเก็บรวบรวม และจัดทํารายงานข ้อมูลสถานการณ์
ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
3. ผลิตคูม
่ อ
ื ชุดความรู ้ แนวทาง เพือ
่ ขับเคลือ
่ นและยกระดับมาตรฐานด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในโรงแรมและรีสอร์ท เพือ
่ การท่องเทีย
่ วปลอดภัย มีสข
ุ อนามัยทีด
่ ี ภายใต ้
3C (Care Clean Clear)
ย ังไม่ได้ทํา PO
ื่ ค่ารางวัล/ประกาศเกียรติคณ
1. จ ้างจัดทําสอ
ุ ผลิตคูม
่ อ
ื วิชาการ และค่าจ ้างเก็บข ้อมูลใน
ื่ สารเพือ
ิ ชูเกียรติต ้นแบบการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงแรมและรีสอร์ท
การสอ
่ เชด
โครงการพัฒนาอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในเรือนจํา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมจ ัดจ้างโครงการท่องเทีย
่ ว
อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1. จัดจ ้างออกแบบและจัดทําบทเรียนออนไลน์การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจํา
สําหรับเจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุขและเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ปฏิบัตงิ านระดับพืน
้ ที่

166,706
60,000
226,706
55,000

55,000

166,706
60,000

120,000

60,000

286,706

55,000

110,000

120,000

120,000

85,600

85,600

260,600
59,984.20 89,976.30

155,588

155,588

155,588

471,188
149,960.50

รายการ PO
กลุม
่
โครงการ
ิ้
ดําเนินการเสร็จสน
พม. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเหตุรําคาญและกิจการ 1. จัดจ ้างบํารุงรักษา สอบเทียบ เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
ย ังไม่ทํา PO
กฎหมายว่าด ้วยการ
ี่ ง 1. จัดจ ้างทําชุดความรู ้การจัดการเหตุรําคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
สาธารณสุข เพือ
่ ลดความเสย
และผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน
รวมจ ัดจ้างเหตุรา
ํ คาญ
โครงการพัฒนาอนามัย
อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ี่ ง 1. จัดจ ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนของสารเคมีในพืชผักและนํ้ าบริโภค
สงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ลดปั จจัยเสย
และรองรับเมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับ ทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร
สุขภาพในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ
ย ังไม่ทํา PO
้ อ
1. จัดจ ้างทําวิดท
ิ ัศน์เทคนิคการใชเครื
่ งมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัด
ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
้ ทีเ่ ฉพาะ
รวมจ ัดจ้างพืน
ิ้
ดําเนินการเสร็จสน
พภ. โครงการเสริมสร ้างพลัง
ท ้องถิน
่ และชุมชนจัดการ
ื่ คลิปวีดโิ อเผยแพร่ความรู ้ "รูปแบบการ
1. จัดทําชุดความรู ้/คูม
่ อ
ื และสอ
่
ิ
่
อนามัยสงแวดล ้อมสูเมืองและ จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมชุมชนท ้องถิน
่ "
ชุมชนน่าอยูอ
่ ย่างยั่งยืน
ย ังไม่ทํา PO
1. พิมพ์ใบประกาศสาํ หรับ อปท. จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
โครงการเสริมสร ้างความ
เข ้มแข็งภาคีเครือข่ายและ
ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพด ้าน
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม

รวมจ ัดจ้างชุมชน

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1. จัดจ ้างเหมาจัดทํามาตรฐานหลักสูตร Environmental Health
Inspector
ย ังไม่ทํา PO
ื่ ความรู ้นิทรรศการเคลือ
1. จัดจ ้างผลิตสอ
่ นทีส
่ ําหรับ อปท. และโควิดใน
การขับเคลือ
่ นงานระดับพืน
้ ที่ (เทศบาล/อบต. 2 เรือ
่ ง)
ื่ วิดโี อเนือ
2. จัดจ ้างผลิตสอ
้ หาการเรียนการสอนด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สําหรับ EHA 1 เรือ
่ ง)
ิ ชูเกียรติฯ 4 เหรียญ (ปี พ.ศ. 2563 และ 2564)
3. จัดจ ้างทําเหรียญเชด
4. จัดประชุมวันอนามัยสงิ่ แวดล ้อมไทย ปี 2564
รวมจ ัดจ้างภาคีเครือข่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

63,170

63,170

63,170

210,094

210,094

รวม

80,000

120,000

200,000

80,000

120,000

263,170

43,200

64,800

108,000

60,000

140,000

200,000

243,200

64,800

308,000

30,000

30,000

240,094

194,300

35,000

229,300

194,300

35,000

469,394

75,000

150,000

75,000

75,000

127,980

127,980

100,000

100,000

40,000

40,000

267,980

450,000

450,000

525,000

867,980

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.2 รายงานความก้าวหน้าการข ับเคลือ
่ นการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace
ของสําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

Healthy Workplace
Happy for Life
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทํางาน

โดย กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.

ผลคะแนนการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขทีม่ ีคุณภาพ
 ก่อนอุทธรณ์ => 4.7500
 หล ังอุทธรณ์ => 4.6073

แผนการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
(รอบ 5 เดือนหลัง ปงบประมาณ 2564)
• รายงานผลการตรวจประเมินเพือ่ ปรับปรุง
คณะกรรมการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 1
• พัฒนา

•

•

มิถุนายน 2564

เมษายน - พฤษภาคม 2564
• จัดประชุมชีแจงแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ
HWP ระดับดีมาก
• คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานทบทวนแผนและ
กิจกรรมของแตละคณะทํางาน

จัดประชุมคณะทํางานเพือ่ เตรียมความ
พรอมรับการตรวจประเมินจากคณะ
ตรวจประเมินกรมอนามัย
คณะทํางานกรมเขาตรวจประเมิน

สิงหาคม-กันยายน
2564
กรกฎาคม 2564
• คณะทํางานตรวจประเมินแนะนําเพือ่
ปรับปรุงครั้งที่ 2

ตุลาคม 2564
•

รายงานผลคะแนนการตรวจประเมิน

การพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน สูระดับดี และ ระดับดีมาก

Template ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบที่ 2 (5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 2564)

เกณฑสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน ระดับดี และ ระดับดีมาก
มีชีวิตชีวา และมีสมดุลชีวิต: ดี
 การกําหนดผูรับผิดชอบดานสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม ความสมดุลในชีวิตและการทํางาน
 กิจกรรมการมีสวนรวม

มีชีวิตชีวา และมีสมดุลชีวิต: ดีมาก ( ระดับดี + 1 ขอ ระดับดีมาก)






กิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย
กิจกรรมดูแลสุขภาพฟน
กิจกรรมสงเสริมโภชนาการ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต
กิจกรรมนันทนาการ

 กิจกรรมสงเสริมปองกันภาวะโลหิตจาง
 การประเมินภาวะโภชนาการ
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพ
รางกาย
 กิจกรรมสงเสริมความสมดุลในชีวิตและการทํางาน

THANK YOU
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
healthyworkplace2020@gmail.com
0 2590 4261
0 2590 4391

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by
Freepik

วาระที่ 3.3

รายงานความก้าวหน้า
การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติการสําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2566 – 2570

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

สรุปผลการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ว ัตถุประสงค์หล ัก
ั ัศน์กรมอนาม ัย (Vision)
(Core Purpose) และ (ร่าง) วิสยท
ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ของสา
(ร่าง) ว ัตถุประสงค์หล ัก (Core Purpose)

ั ัศน์ กรมอนาม ัย (Vision)
(ร่าง) วิสยท

“ประชาชนสุขภาพดี มีความรอบรู ้
“สานพลังเพือ
่ ประชาชนสุขภาพดี 72 ปี ภายในปี 2570”
อยูใ่ น (ระบบนิเวศน์/สภาพแวดล ้อม) ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพ” (Collaboration for HALE 72 by the year 2027 – HALE 72/27)
(Healthy People Healthy Environment)
เห็นด้วย
100%

เห็นด้วย
100%

ํ รวจความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ว ัตถุประสงค์หล ัก (Core Purpose)
จากการสา
ั ัศน์กรมอนาม ัย (Vision) ของกลุม
และ (ร่าง) วิสยท
่ พ ัฒนาระบบบริหาร
ผู ้ตอบแบบสอบถาม 15 คน
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ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2566 – 2570
ผลการทบทวนแผนปฏิบ ัติการสา
เป้าประสงค์ /ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมายตามฉากท ัศน์อนาคต ปี 66-70
2566

2567

2568

2569

2570

10 (ปรับ)
30 (เดิม)
50

15 (ปรับ)
35 (เดิม)
55

20 (ปรับ)
40 (เดิม)
60

25 (ปรับ)
45 (เดิม)
65

30 (ปรับ)
50 (เดิม)
70

10
10

15
15

20
20

25
25

30
30

80
30
ต ้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง
ต ้นแบบจังหวัดละ 4 แห่ง

100
40
20
10

50
30
20

60
40
30

70
50
40

5
5

10
10

15
15

20
20

25
25

30

40

50

60

70

เป้าประสงค์ท ี่ 1 เมืองและชุมชนมีการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ประชาชนสุขภาพดี
1. ร ้อยละของเมืองทีม
่ ก
ี ารจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ประชาชนสุขภาพดี
่ โรงเรียน สวมสาธารณะ
้
2. ร ้อยละของสถานประกอบการ สถานทีส
่ าธารณะ (เชน
สถาน
ประกอบกิจการ) และสถานบริการการสาธารณสุข ผ่านมาตรฐานด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
่ มาตรฐาน WASH/มาตรฐาน HAS)
(เชน
3. การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการสาธารณสุข
3.1 ร ้อยละของสถานบริการสาธารณสุขยกระดับสู่ GREEN & CLEAN Hospital Challenge
3.2 ร ้อยละของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Subdistrict Health Promotion
Hospital
4. ร ้อยละของหน่วยงานมีการพัฒนาสถานทีท
่ ํางานน่าอยูน
่ ่าทํางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
4.2 โรงพยาบาลสงั กัด สธ. โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตําบล
4.3 ศาลากลางจังหวัด ทีว่ า่ การอําเภอ
4.4 สถานีตํารวจ การไฟฟ้ า การประปา ไปรษณีย ์
5. ร ้อยละของการพัฒนาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ รองรับการท่องเทีย
่ ว
5.1 โรงแรม รีสอร์ท
5.2 สถานีขนสง่ ผู ้โดยสารสาธารณะในจังหวัดท่องเทีย
่ ว (รถโดยสาร รถไฟ เรือ เครือ
่ งบิน)

(ประเภทละ 1 แห่ง)

เป้าประสงค์ท ี่ 2 ประชาชนมีความรอบรู ้ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
1. ร ้อยละของประชาชนทีม
่ พ
ี ฤติกรรมอนามัยสงิ่ แวดล ้อมทีพ
่ งึ ประสงค์
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ประเด็นเน้นหน ักการดําเนินงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นเน้นหน ักการ
ดําเนินงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ื่ สาร
1. ขับเคลือ
่ นนโยบาย และสอ
สาธารณะ และสร ้างความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ

2. พัฒนากฎหมาย มาตรการ
และมาตรฐาน ทีท
่ ันสมัย
3. พัฒนาเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย และเป็ น
มิตรต่อผู ้ใช ้
4. พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม
ประเมินผล

แผนงาน

ว ัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ผลผลิตสําค ัญ
ื่ /จํานวน/หน่วยน ับ)
(ชอ

1. โครงการยกระดับ
เมืองและชุมชน
จัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมเพือ
่
สุขภาพดี

เพือ
่ บูรณาการความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่
สุขภาพประชาชน

1. องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ จัดบริการ
ิ ธิภาพ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมทีม
่ ป
ี ระสท
องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ มีการจัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ประชาชนสุขภาพดี
2. ร ้อยละของประชาชนทีม
่ พ
ี ฤติกรรมอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมทีพ
่ งึ ประสงค์

2. โครงการสง่ เสริม
การจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมใน สถาน
ประกอบการ สถานที่
สาธารณะ เพือ
่ ลด
ี่ งสุขภาพ
ความเสย

เพือ
่ ควบคุม กํากับ ประเมิน
รับรองมาตรฐานด ้านการ
จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ของสถานประกอบการ
สถานทีส
่ าธารณะ
ตามมาตรฐาน

1. การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข
1.1 ร ้อยละของสถานบริการสาธารณสุข
ยกระดับสู่ GREEN & CLEAN
Hospital Challenge
1.2 ร ้อยละของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์
GREEN & CLEAN Subdistrict
Health Promotion Hospital

ร ้อยละ 10

ร ้อยละ 30

ร ้อยละ 10
ร ้อยละ 10
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ประเด็นเน้นหน ักการดําเนินงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นเน้นหน ักการ
ดําเนินงานอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม
4. พัฒนากลไกการ
กํากับ ติดตาม
ประเมินผล (ต่อ)

แผนงาน

ว ัตถุประสงค์

2. โครงการสง่ เสริม
การจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมใน
สถานประกอบการ
สถานทีส
่ าธารณะ
ี่ ง
เพือ
่ ลดความเสย
สุขภาพ (ต่อ)

เพือ
่ ควบคุม กํากับ
ประเมินรับรอง
มาตรฐานด ้านการ
จัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมของ
สถานประกอบการ
สถานทีส
่ าธารณะ
ตามมาตรฐาน (ต่อ)

เป้าหมาย/ผลผลิตสําค ัญ
2. หน่วยงานมีการพัฒนาสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่
น่าทํางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ ของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
2.1 สสจ. สสอ.
2.2 รพ.สงั กัด สธ. รพ.สต.
2.3 ศาลากลางจังหวัด ทีว่ า่ การอําเภอ
2.4 สถานีตํารวจ การไฟฟ้ า การประปา ไปรษณีย ์
3. การพัฒนาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ รองรับ
การท่องเทีย
่ ว
3.1 โรงแรม รีสอร์ท
3.2 สถานีขนสง่ ผู ้โดยสารสาธารณะในจังหวัด
ท่องเทีย
่ ว(รถโดยสาร รถไฟ เรือเครือ
่ งบิน)

ร ้อยละ 80
ร ้อยละ 30

ต ้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง
ต ้นแบบจังหวัดละ 4 แห่ง
(ประเภทละ1แห่ง)

ร ้อยละ 5
ร ้อยละ 5
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แผนการดําเนินงานระยะต่อไป

📌📌

ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ปี งบประมาณ
1. ประชุมทบทวนแผนปฏิบ ัติการสา
พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2566 – 2570 อีกครงั้ เดือน เม.ย. 64
ํ น ักฯ
เนือ
่ งจากต ัวชวี้ ัดย ังไม่ครอบคลุมงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมของสา
ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
2. จ ัดทําข้อเสนอ Flagship project ของสา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

29

Thanks!
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วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

วาระที่ 4.1

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

่ เสริมอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
1. โครงการบริหารจ ัดการมูลฝอยและสง
เป้าหมายโครงการ
มูลฝอยทุกประเภทได้ร ับการจ ัดการอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หล ักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ร้อยละ 100

ผลผลิต
้ และ มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจาก
1. มียกร่างกฎหมายเกีย
่ วกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข (มูลฝอยติดเชือ
ชุมชน) จํานวน 6 ฉบับ
้ (Manifest system/Infectious Waste Digital Tracking)
2. มีการขับเคลือ
่ นระบบควบคุมกํากับการขนมูลฝอยติดเชือ
้ พร ้อมจัดทําแผนการลงพืน
3. มี (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินกิจการให ้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชือ
้ ที่ เพือ
่ ประเมินและยกระดับ
้
มาตรฐานกิจการให ้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชือ
้ 2 เรือ
4. มีคําแนะนํ าด ้านการจัดการมูลฝอยติดเชือ
่ ง

กลุม
่ พ ัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)

ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิต

้ ทีเ่ กิดขึน
้ ได้ร ับการจ ัดการอย่างถูกต้องตามหล ัก
1. มูลฝอยติดเชือ
วิชาการ ร้อยละ 100

้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอผลสิน

2. มีรา
่ งกฎหมายเกีย
่ วก ับการจ ัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข จํานวน 6 ฉบ ับ

 กฎหมายทีป
่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา จํานวน 2 ฉบ ับ
1. กฏกระทรวงการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ตุลาคม 2563)
้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเษกษา วันที่ 1 มีนาคม 2564)
2. กฎกระทรวงว่าด ้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชือ
 มีรา
่ งกฎหมายเกีย
่ วก ับการจ ัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จํานวน 6 ฉบ ับ
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสําหรับเจ ้าหน ้าที่
ผู ้รับผิดชอบ พ.ศ. ....
2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสําหรับ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน พ.ศ. ....
3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพือ
่ ป้ องกันการลักลอบทิง้ มูลฝอยที่
เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน การแตกหักของมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และการรั่วไหลของสารเคมีทอ
ี่ อกมาจากมูลฝอยทีเ่ ป็ น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง มาตรการป้ องกันและแก ้ไขเพือ
่ ไม่ให ้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิง่ แวดล ้อมจากการฝั ง
กลบอย่างปลอดภัย พ.ศ. ....
5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักเกณฑ์สถานทีต
่ งั ้ และขนาดพืน
้ ทีก
่ ารเผาโดยเตาเผา และกําหนดมาตรฐานแสงสว่างและการ
ระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบต
ั งิ าน พ.ศ. ....
้
6. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง มาตรการป้ องกันเหตุรําคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิง่ แวดล ้อมจากการแยกชิน
มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....

3. มีชุดความรูท
้ างวิชาการ คําแนะนํา หล ักเกณฑ์ มาตรฐาน และ
แนวทางการจ ัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
จํานวน 2 เรือ
่ ง

1. คําแนะนํ า เรือ
่ ง แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยทีเ่ กิดจากกระบวนการล ้างไตทางช่องท ้อง
2. คําแนะนํ าการกําจัดหน ้ากากอนามัยในสถานการณ์ COVID-19

้ และผู ้
4. ยกระด ับมาตรฐานการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชือ
้ จํานวน 34 แห่ง
ให้บริการกําจ ัดมูลฝอยติดเชือ

้
มี (ร่าง) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานกิจการให ้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชือ

้ (Manifest
5. มีระบบควบคุมกําก ับการจ ัดการมูลฝอยติดเชือ
system) ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ 1 ระบบ

้ (Manifest system/Infectious Waste Digital Tracking)
ขับเคลือ
่ นระบบควบคุมกํากับการขนมูลฝอยติดเชือ

(Peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

2.โครงการยกระด ับการจ ัดการสว้ มและสงิ่ ปฏิกล
ู

กลุม
่ พ ัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)

เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

1. สว้ มสาธารณะในแหล่งท่องเทีย
่ วได้ร ับการ
พ ัฒนา และยกระด ับการจ ัดการตาม
มาตรฐาน HAS จํานวน 24 จ ังหว ัด

้
ื้ เพลิง
มีสถานการณ์การดําเนินงานสวมสาธารณะในสถานี
บริการนํ้ ามันเชอ

2. มีกลไกและกระบวนการเสริมสร้างความรอบ
้ ว้ มทีถ
รูเ้ รือ
่ งการใชส
่ ก
ู สุขล ักษณะสําหร ับ
ประชาชน

ื่ และเผยเเพร่ประชาสม
ั พันธ์พฤติกรรมการใชส้ วมที
้
1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร ้างสอ
ถ
่ ก
ุ สุขลักษณะ
้
2. มีผลการสํารวจออนไลน์ (Anamai poll online) เรือ
่ ง การใชส้ วมสาธารณะของประชาชน

ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิต

1. มี (ร่าง) แผนแม่บทด้านการจ ัดการสว้ มและ
สงิ่ ปฏิกล
ู ของประเทศ พ.ศ. 2563 - 2580

-

2. มีรายงานสถานการณ์การเฝ้าระว ังความ
ี่ งการเข้าถึงและความปลอดภ ัยจากสว้ ม
เสย
สาธารณะ

้ การสวมสาธารณะใน
้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาการจัดจ ้างเก็บรวบรวมข ้อมูลสถานการณ์การเข ้าถึงการใชบริ
ึ ษาความเสย
ี่ งจากการปนเปื้ อนเชอ
ื้ โรคในห ้องสวมสาธารณะ
้
สถานที่ (Setting) และศก

3. มีกจ
ิ กรรมรณรงค์ สร้างกระแสว ันสว้ มโลก

้
้
1. จัดงานรณรงค์วน
ั สวมโลก
ปี 2563 (World Toilet Day 2020) "สวมสาธารณะวิ
ถใี หม่ เพือ
่ ทุกคน"
(The New Normal Public Toilet for All)
้ ด ให ้สะอาด ถูกสุขลักษณะ”
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ "วัดวา อาสา" รวมจิตอาสา ทําสวมวั

3.โครงการปลอดพยาธิใบไม้ต ับและมะเร็ งท่อนํา้ ดีฯ (งบเบิกจ่ายแทนก ัน 600,000บาท)
แผนงาน/กิจกรรม
้ ทีต
1. ลงพืน
่ ด
ิ ตามการดําเนินงานการป้องก ัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ต ับและมะเร็งท่อนํา้ ดี

ผลผลิต
1. ร่วมทีมลงพืน
้ ทีโ่ ครงการ และพััฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ขับเคลือ
่ น
ให ้มีระบบบําบัดสงิ่ ปฏิกล
ู ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดน่าน
2. ประสานการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองสว่ นถิน
่ ทีม
่ ค
ี วามพร ้อมในการพัฒนาระบบบําบัดสงิ่ ปฏิกล
ู

1. โครงการยกระด ับคุณภาพการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขทีเ่ ป็นมิตรก ับสุขภาพ

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเมืองและชุมชน (พช.)

เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

1. มีโรงพยาบาลพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ระด ับดีมาก ร้อยละ 90

มีโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
ร ้อยละ 89.56 (ข ้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

2. มีโรงพยาบาลได้ร ับรางว ัลนว ัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital ระด ับประเทศ 2 แห่ง

มีเกณฑ์และแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ปี 2564

3. หล ักสูตรออนไลน์การจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถาน
บริการการสาธารณสุข

อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดทําวิดโี อหลักสูตรออนไลน์ เรือ
่ ง การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการ
การสาธารณสุข

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให ้ปรับรูปแบบการดําเนินงานเป็ นการรวบรวมผลงานนวัตกรรมจากโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ
ทีผ
่ า่ นระดับดีมากขึน
้ ไป

2.โครงการพ ัฒนาและยกระด ับสถานทีท
่ า
ํ งานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
เป้าหมายโครงการ
ั ัดกรมอนาม ัยพ ัฒนาและยกระด ับเป็นสถานที่
1. หน่วยงานสงก
ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
ระด ับดี ร้อยละ 100
2. มีตน
้ แบบสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชวี ต
ิ และความสุขของคนทํางาน (Healthy
Workplace Happy for Life) ระด ับดี อย่างน้อยจ ังหว ัดละ
1 แห่ง (76 แห่ง)
3. มีคม
ู่ อ
ื แนวทางการพ ัฒนาสถานทีท
่ ํางานด้านอนาม ัย
่ เสริมสุขภาพ (Healthy Workplace
สงิ่ แวดล้อมและสง
Happy for Life/GREEN Health Organization)

ผลผลิต
หน่วยงานสงั กัดกรมอนามัยพัฒนาและยกระดับเป็ นสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ
และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ระดับพืน
้ ฐาน ร ้อยละ 100

ยังไม่ได ้ดําเนินการ

คูม
่ อ
ื แนวทางการดําเนินงานสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขของ
คนทํางาน

ั ว่ ั คราวเพือ
3. โครงการพ ัฒนาและยกระด ับระบบการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานทีพ
่ ักอาศยช
่ รองร ับการท่องเทีย
่ ว

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเมืองและชุมชน (พช.)

เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

ี่ งด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมใน
1. มีขอ
้ มูลสถานการณ์ความเสย
ั ว่ ั คราว (โรงแรมและรีสอร์ท)
สถานบริการทีพ
่ ักอาศยช

อยูร่ ะหว่างการรวบรวมผลการสํารวจสถานการณ์ด ้าน อวล. ในถานบริการทีพ
่ ักอาศัยชวั่ คราว และการวิเคราะห์ผล
ตัวอย่างด ้าน อวล. ในสถานบริการทีพ
่ ักอาศัยชวั่ คราว

2. มีตน
้ แบบสถานบริการทีพ
่ ักอาศยั ชว่ ั คราว (โรงแรมและ

1. มีระบการประเมินโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพและสงิ่ แวดล ้อม (GREEN Health Hotel)
(http://ghh.anamai.moph.go.th/)
2. อยูร่ ะหว่างให ้ศูนย์อนามัยประเมินโรงแรมและรีสอร์ทตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel และรายงานผ่านระบบการ
ประเมินโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพและสงิ่ แวดล ้อม (GREEN Health Hotel)

รีสอร์ท) ดําเนินการตามมาตรฐาน 24 แห่ง

4. โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในเรือนจํา
เป้าหมายโครงการ
1. มีชุดความรูบ
้ ทเรียนออนไลน์การจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมใน
้ ที่
เรือนจํา สําหร ับเจ้าหน้าทีผ
่ ป
ู ้ ฏิบ ัติงานระด ับพืน

ผลผลิต
1. บทเรียนออนไลน์ การจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมในเรือนจํา สําหรับเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ปฏิบต
ั งิ าน จํานวน 1 หลักสูตร (10 เรือ
่ ง)
่ กราฟฟิ ก “สุขอนามัยในเรือนจํา” จํานวน 1 เรือ
2. การ์ตน
ู โมชัน
่ ง

่ งชวี ต
5.โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ สุขภาพคนตลอดชว
ิ
เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

1. มี (ร่าง) คูม
่ อ
ื การจ ัดอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานพ ัฒนาเด็ก
ปฐมว ัย

1. มี (ร่าง) คูม
่ อ
ื การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. เกณฑ์การประเมินการสง่ เสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด ้านสุขภาพเด็ก 4D

ํ รวจสถานการณ์นา
2. มี (ร่าง) รายงานการสา
ํ ้ สะอาด
่
ิ
สุขาภิบาล สุขอนาม ัยและอนาม ัยสงแวดล้อมในโรงเรียน

มีแบบสํารวจสถานการณ์นํ้าสะอาด สุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงเรียนของประเทศไทย และ
อยูร่ ะหว่างการรวบรวมข ้อมูลการตอบแบบสํารวจฯของโรงเรียน

3. มีสถานทีท
่ ํางาน สถานบริการ และสถานประกอบการ ที่
ได้ร ับสน ับสนุนการดําเนินงานผ่านเกณฑ์สถานทีท
่ ํางานน่า
อยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขของ
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) จํานวน
76 แห่ง

สนั บสนุนใบประกาศสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางาน จํานวน 36 แห่ง

4. มี (ร่าง) แนวทางการจ ัดการ/การเฝ้าระว ังด้านอนาม ัย
ํ หร ับผูส
สงิ่ แวดล้อมสา
้ ง
ู อายุ

1. มีแนวทางขับเคลือ
่ นอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสําหรับผู ้สูงอายุในสถานทีส
่ าธารณะ ประเด็นการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ในวัด
2. มีเเบบสํารวจสถานการณ์การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานดูแลผู ้สูงอายุ

1. โครงการพ ัฒนาระบบการจ ัดการเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ี่ งและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
เพือ
่ ลดความเสย

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมจากมลพิษ (พม.)

เป้าหมายโครงการ
มีระบบการจ ัดการเหตุรา
ํ คาญและควบคุมกิจการ
ประกอบกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 1 ระบบ

ผลผลิต
มีระบบสารสนเทศด ้านการจัดการเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพสําหรับองค์กรปกครอง
สว่ นท ้องถิน
่ 1 ระบบ

ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิต

1. มีรา่ งกฎหมายในการควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อ
สุขภาพ จํานวน 2 ฉบ ับ

มีรา่ งกฎหมายในการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2 ฉบับ
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง กําหนดสถานประกอบกิจการทีต
่ ้องจัดให ้มีบอ
่ ดักไขมัน และกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขกํารจัดให ้มีบอ
่ ดักไขมัน รวมทัง้ มาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. ....
2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง กําหนดระยะห่าง ระยะห่าง และหลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้ องกัน
ั บริเวณ
มิให ้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุรําคาญหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน และผู ้อยูอ
่ าศย
ใกล ้เคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเพาะพันธุ์ เลีย
้ ง และการอนุบาล
สุกร พ.ศ. …. ซงึ่ จะนํ าเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในวันที่ 29 มี.ค. 2564

2. เจ้าหน้าทีจ
่ ากสว่ นกลางและศูนย์อนาม ัยได้ร ับการ
ั
พ ัฒนาศกยภาพด้
านการจ ัดการเหตุรําคาญและ
กิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 60 คน

เจ ้าหน ้าทีจ
่ ากสว่ นกลางและศูนย์อนามัยได ้รับการพัฒนาศักยภาพด ้านการจัดการเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ น
้ อ
อันตรายต่อสุขภาพ จาก “การอบรมเทคนิคการใชเครื
่ งมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบ
กลิน
่ รบกวน พร ้อมขึน
้ ทะเบียนผู ้ตรวจสอบกลิน
่ ” จํานวน 40 คน และการสนับสนุน ศอ.

3. มีขอ
้ มูลสถานการณ์และปัญหาด้านอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กิดจากการ
ประกอบกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ 2 เรือ
่ ง

มีข ้อมูลสถานการณ์และปั ญหาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมจากกิจการฯ จํานวน 2 เรือ
่ ง
่
ิ
1. มีข ้อมูลเบือ
้ งต ้นของปั ญหาด ้านอนามัยสงแวดล ้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ประเภทกิจการเผาถ่านหรือสะสม
ถ่าน
2. มีข ้อมูลเบือ
้ งต ้นสถานการณ์การประกอบกิจการบ ้านนกแอ่นกินรัง กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง และปั ญหาอนามัย
ื ค ้นข ้อมูลวิชาการและงานวิจัย)
สงิ่ แวดล ้อม (จากทบทวน สบ

้ ทีเ่ พือ
4. มีการสน ับสนุนกลไกระด ับพืน
่ กําก ับติดตามการ
้ ฎหมายด้านเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็น
บ ังค ับใชก
อ ันตรายต่อสุขภาพตามทีไ่ ด้ร ับมอบหมาย จํานวน
4 ครงั้

1. (ร่าง) หลักสูตรและคูม
่ อ
ื แนวทางการไกล่เกลีย
่ ข ้อพิพาท กรณีเหตุรําคาญ ตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข
้
2. มีการสนับสนุนกลไกระดับพืน
้ ที่ เพือ
่ กํากับติดตามการบังคับใชกฎหมายด
้านเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ น
ี งใหม่
อันตรายต่อสุขภาพตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย จํานวน 7 ครัง้ ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดสระบุร ี นครสวรรค์ ชลบุร ี เชย
อ่างทอง สุพรรณบุร ี

ี่ งและรองร ับเมืองทีเ่ ป็นมิตรก ับสุขภาพในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ
2.โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ ลดปัจจ ัยเสย

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมจากมลพิษ (พม.)

เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

1. มีรป
ู แบบ (Prototype) ระบบและกลไกการจ ัดการเหตุ
รําคาญและ การตรวจประเมินมาตรฐานกิจการทีเ่ ป็น
อ ันตรายต่อสุขภาพ สําหร ับองค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่
1 รูปแบบ

มี (ร่าง) รูปแบบกลไกการเฝ้ าระวังเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

2. มีสถานการณ์การปนเปื้ อนของสารเคมีในพืชผ ักและ
่ ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนใน
นํา้ บริโภคทีอ
่ าจสง
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
พืน

มีการสํารวจข ้อมูลพืน
้ ฐานของชุมชนและสถานการณ์ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเบือ
้ งต ้น ในพืน
้ ที่
โครงการสง่ เสริมการเรียนรู ้ เพือ
่ การอนุรักษ์และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมอันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ
จังหวัดตาก

3. มีขอ
้ มูลสถานการณ์และข้อเสนอแนวทางการจ ัดการ
การค ัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสใ์ นชุมชน

มีการรวบรวมข ้อมูลสถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ์ และ (ร่าง) ข ้อเสนอ
แนวทางการจัดการการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสใ์ นชุมชน

ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิต

้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ มีรป
1. อปท. ในพืน
ู แบบ ระบบและ
กลไกการจ ัดการเหตุรา
ํ คาญ การควบคุมและ
ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 10 แห่ง

ิ ค ้าหรือลาน
1.ข ้อเสนอแนะ/ ข ้อคิดเห็นของคณะทํางานต่อการแก ้ไขปั ญหาการให ้บริการตู ้บรรจุสน
จอดรถหัวลากฯ
2.มี (ร่าง) รูปแบบกลไกการเฝ้ าระวังเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

2. มีขอ
้ มูลสถานการณ์การปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารและ
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
นํา้ บริโภคในพืน

มีข ้อมูลเบือ
้ งต ้นด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม และพฤติกรรมการบริโภคและสุขภาพของประชาชนในพืน
้ ที่
โครงการสง่ เสริมการเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมอันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ
จังหวัดตาก

ี่ งด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
3. มีขอ
้ มูลสถานการณ์ความเสย
ี่ งต่อสุขภาพจาก
และข้อเสนอต่อการจ ัดการปัจจ ัยเสย
ปัญหาการค ัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์

มีข ้อมูลสถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ์ และ
(ร่าง) ข ้อเสนอแนวทางการจัดการการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสใ์ นชุมชน

ั
กลุม
่ พ ัฒนาความร่วมมือและศกยภาพภาคี
เครือข่ายอนาม ัยสงิ่ แวลด้อม (พภ.)

1.โครงการเสริมสร้างพล ังท้องถิน
่ และชุมชนจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมสูเ่ มืองและชุมชนน่าอยูอ
่ ย่างยง่ ั ยืน
เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่ มีการจ ัดการอนาม ัย
ิ ธิภาพ
สงิ่ แวดล้อมอย่างมีประสท
1. เทศบาลมีการพ ัฒนาคุณภาพระบบบริการอนาม ัย
้ ฐานขึน
้ ไป ร้อยละ 70
สงิ่ แวดล้อม (EHA) ระด ับพืน

เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (EHA) ระดับพืน
้ ฐานขึน
้ ไป ร ้อยละ
68.32 (ข ้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563)

2. อบต. มีการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ ชุมชนและ
ท้องถิน
่ น่าอยู่ ร้อยละ 10

อบต. มีการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ชุมชนและท ้องถิน
่ น่าอยู่ ร ้อยละ 8.3 (ข ้อมูล ณ วันที่ 15
มีนาคม 2564)

ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิต

่ เสริมและข ับเคลือ
1. มีระบบสง
่ นการจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมท้องถิน
่ ชุมชนน่าอยูด
่ ว้ ยพล ังเครือข่ายทาง
ั
สงคม

1. มีการประสานเพือ
่ บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและกรมสง่ เสริมการปกครองท ้องถิน
่
ี่ วชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
2. มีการถอดบทเรียน อสม.เชย

ั
2. มีหล ักสูตรออนไลน์สําหร ับการพ ัฒนาศกยภาพ
อาสาสม ัครสาธารณสุขประจําหมูบ
่ า้ นในการดําเนินงาน
ด้านการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

ี่ วชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม”
มีโครงสร ้างหลักสูตรออนไลน์ “อสม. เชย

3. มีชุดความรู ้ "รูปแบบการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ชุมชนท้องถิน
่ "

ื่ คลิปวิดโี อ “สารคดีชด
มีสอ
ุ การสง่ เสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสําหรับท ้องถิน
่ เพือ
่
ยกระดับเมืองทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพ” : อบต.โก่งธนู อําเภอเมืองลพบุร ี จังหวัดลพบุร ี , “การพัฒนา
ระบบคุณภาพบริการ (EHA)” : เทศบาลนครขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4. มีรายงานการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมขององค์กร
ปกครองสว่ นท้องถิน
่ เพือ
่ สน ับสนุนการพ ัฒนาท้องถิน
่ และ
้ ที่
ชุมชนน่าอยูต
่ ามบริบทพืน

มีข ้อมูลสถานการณ์การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมขององค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ทีสมัครเข ้าร่วม
โครงการและประเมินตนเองตามองค์ประกอบของการดําเนินงานพัฒนา อบต.จัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ท ้องถิน
่ ชุมชนน่าอยู่

ั
กลุม
่ พ ัฒนาความร่วมมือและศกยภาพภาคี
เครือข่ายอนาม ัยสงิ่ แวลด้อม (พภ.)

2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ งภาคีเครือข่ายและความรอบรูด
้ า้ นสุขภาพด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

1. ภาคีเครือข่ายภาคร ัฐ เอกชน และประชาชนมีสว่ นร่วมใน
การจ ัดการด้านอนาม ัยสิง่ แวดล้อม

่ วชาญ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิง่ แวดล ้อม เป็ นแกนนํ าในการสร ้างความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในพืน
มี อสม.เชีย
้ ทีแ
่ ละประชาชนในการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล ้อมของชุมชนตามบริบทของพืน
้ ที่

2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรอบรูด
้ า้ นอนาม ัย
สิง่ แวดล้อม

่ สารสร ้างความรอบรู ้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
มีการสือ
่ ป้ องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ั
3. บุคลากรด้านอนาม ัยสิง่ แวดล้อมได้ร ับการพ ัฒนาศกยภาพ
ให้มค
ี วามรูค
้ วามสามารถในการปฏิบ ัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม สําหรับเจ ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 4
หลักสูตร (พ.ค.-มิ.ย. 64)
2. มีร่างกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม (Environmental Health Inspector)

ต ัวชีว้ ัด

ผลผลิต

1. มีกจ
ิ กรรมรณรงค์สร้างกระแสการข ับเคลือ
่ นงานอนาม ัย
สิง่ แวดล้อม 2 ครงั้

มีกจิ กรรมรณรงค์สร ้างกระแสการขับเคลือ
่ นงานอนามัยสิง่ แวดล ้อม 1 ครัง้
1) งานรณรงค์วน
ั ส ้วมโลก ปี 2563 (World Toilet Day 2020) "ส ้วมสาธารณะวิถใี หม่ เพือ
่ ทุกคน“ (The New Normal Public Toilet for All)

2. มีกระบวนการแลกเปลีย
่ นเรียนรู/
้ การจ ัดการความรูด
้ า้ น
อนาม ัยสิง่ แวดล้อม 2 ครงั้

มีการประชุมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้/การจัดการความรู ้ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม จํานวน 5 ครัง้
1) “วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิง่ แวดล ้อม”
2) “โปรแกรมการคาดการณ์อนามัยสิง่ แวดล ้อม”
้ ไวรัสโคโรนา 2019
3) “สร ้างความร่วมมือในการยกระดับการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการการป้ องกันโรคติดเชือ
(COVID-19)”
4) “แนวทางขับเคลือ
่ นการดําเนินงานด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมผ่านพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัต ิ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556”
5) “งานอนามัยสิง่ แวดล ้อมกับ COVID-19 ตอน การประยุกต์ใช ้ระบาดวิทยาโดยใช ้นํ้ าเสียเป็ นฐานและการจัดการหน ้ากากอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ึ ษาในต่างประเทศ”
ของโรค COVID-19 กรณีศก

3. มีขอ
้ มูลสถานการณ์ความรอบรูแ
้ ละพฤติกรรมอนาม ัย
สิง่ แวดล้อม

1. มีกรอบแนวคิดความรอบรู ้ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมและพฤติกรรมระดับบุคคล และร่างแบบประเมินสถานการณ์และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ึ ษา : การจัดการขยะ
ความรอบรู ้ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมและพฤติกรรมระดับบุคคล กรณีศก

ั ันธ์/ชุดความรู ้ เพือ
ื่ ประชาสมพ
4. มีสอ
่ การสร้างความรอบรู ้
ด้านอนาม ัยสิง่ แวดล้อม

่ อินโฟกราฟฟิ กประชาสัมพันธ์เพือ
่ สารสร ้างความรอบรู ้ จํานวน 49 ชิน
้ งาน และคําถามทีพ
1.จัดทําสือ
่ สือ
่ บบ่อยการป้ องกัน โควิด19
ื่ จํานวน 3 เรือ
้ ราภายในบ ้าน” 2) เรือ
2.จัดทําข ้อมูลการให ้สัมภาษณ์สอ
่ ง ได ้แก่ 1) เรือ
่ ง “อันตรายจากเชือ
่ ง “ผ ้าอนามัยซักได ้ ทางเลือกของ
คนรักษ์ สงิ่ แวดล ้อม คอลัมน์” 3) เรือ
่ ง “การจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมในวัด”
3. จัดทําบทความ จํานวน 1 เรือ
่ ง คือ กรมอนามัย ชวนคนไทยทําบุญวันมาฆบูชา แบบ “รักษ์ โลก ลดโรค”
่ สารประชาสัมพันธ์สร ้างความรอบรู ้ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม จํานวน 3 ครัง้
4. จัดรายการเสียงตามสายกรมอนามัย สือ
5. จัดรายการ EHTV ผ่าน Facebook สํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม เรือ
่ ง ลอยกระทงในวันฮาโลวีน
่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้ องกันการระบาดของโรคโควิด และมาตรการ 3 สร ้าง
6. ออกแบบและผลิตสือ
7. ตรวจเนือ
้ หาวิชาการข่าวของกรมอนามัย จํานวน 6 เรือ
่ ง
8. ตอบโต ้ข่าว RRHL จํานวน 32 เรือ
่ ง

1.โครงการพ ัฒนาและข ับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามการประเมินผลด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

กลุม
่ บรหารยุทธศาสตร์ (บย.)

เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต

1. มีการข ับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 3
และร่างแผนยุทธศาสตร์อนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 4 (พ.ศ....)

1. มีข ้อเสนอต่อการปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3
2. มีกรอบแนวทางการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
และการเตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4
3. มีข ้อมูลผลการดําเนินงาน ปี 2563 ตามแผนปฏิบัตก
ิ ารภายใต ้แผนยุทธศาสตร์ฯ
และแผน ปี 2565 ทีส
่ อดคล ้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ

2. มีระบบและกลไกการกําก ับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของ
สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

1. การประชุมสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม จํานวน 6 ครัง้
2. การประชุมคลัสเตอร์อนามัยสงิ่ แวดล ้อม จํานวน 1 ครัง้
3. มีกลไกติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม การรายงานผลการดําเนินงานผ่าน
ระบบออนไลน์ Google Slide
4. โปรแกรมติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

ต ัวชวี้ ัด
1. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศด้าน
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม เพือ
่ การบริหารเชงิ
ยุทธศาสตร์
2. มีการดําเนินการตามเกณฑ์ PMQA
ทีก
่ รมอนาม ัยกําหนด

ผลผลิต
ื้ อบต.น่าอยู่ สงิ่ ปฏิกล
มีระบบฐานข ้อมูลสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ได ้แก่ GCH มูลฝอยติดเชอ
ู

ยังไม่ได ้ดําเนินการ

1.โครงการการบริหารจ ัดการด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภ ัย
เป้าหมายโครงการ
มีฐานข้อมูล แผนเฉพาะภ ัย และข้อเสนอด้านวิชาการเพือ
่ การ
พ ัฒนาระบบการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภ ัย

สว่ นกลาง

ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิต
1. ร่วมเป็ นคณะทํางานจัดทําฐานข ้อมูลสาธารณภัยด ้านการแพทย์และสาธารณสุข
และอยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดทําฐานข ้อมูลภาพกระทรวงสาธารณสุข
2. มีแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารเฉพาะภัย (Specific Hazard Plan) กรณีเหตุเพลงไหม ้สถานทีฝั
่่ งกลบ
มูลฝอย และจัดให ้กับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. มีข ้อเสนอด ้านวิชาการเพือ
่ การพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 4
ผลผลิต

1. มีมาตรการ แนวทาง และการปฏิบ ัติทด
ี่ ใี นการจ ัดการ
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ สุขภาพ กรณีภ ัยฉุกเฉินและ
สาธารณภ ัย

ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1
1. มีคม
ู่ อ
ื แนวทางปฏิบต
ั เิ พือ
่ การป้ องกันการแพร่ระบาดของเชอ
(ปรับปรุง ณ เดือนมกราคม 2564)
2. มีข ้อเสนอศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (HP-EHOC) หรือ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ในการประชุมกรมอนามัย
ครัง้ ที่ 3/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2563
3. มีแนวทางขับเคลือ
่ น Thai Stop COVID กรมอนามัย

ื่ สาร สร้างความรอบรูเ้ พือ
2. มีกจ
ิ กรรมการสอ
่ ให้เกิดความ
ตระหน ักและแนวทางการปฏิบ ัติเพือ
่ การดูแล ควบคุม
ป้องก ัน และปร ับพฤติกรรมอนาม ัยสําหร ับภาคีเครือข่าย
ภาคร ัฐ เอกชน ประชาชน กรณีภ ัยฉุกเฉินและสาธารณภ ัย

มีกจิ กรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน ้ากากป้ องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

3. มีการประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน และทีมงานเพือ
่
เตรียมความพร้อมสร้างแนวปฏิบ ัติ และบริหารจ ัดการเพือ
่
ี่ งสุขภาพจากกรณีภ ัยฉุกเฉินและสาธารณภ ัย
ลดความเสย

1. มีการประชุมคณะทํางานกลุม
่ ภารกิจปฏิบต
ั ก
ิ าร (OP) จํานวน 3 ครัง้
2. มีการประชุมขับเคลือ
่ น Thai Stop COVID Plus จํานวน 3 ครัง้
ื้ วัสดุชว่ ยเหลือนํ้ าท่วม (7 รายการ) และจัดสง่ วัสดุชว่ ยเหลือ ศอ.11 และ 12
3. มีการจัดซอ
4. มีการลงพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารภาคสนาม เพือ
่ เตรียมการจัดตัง้ รพ. สนาม เฝ้ าระวังด ้าน อวล. และ
ื่ มัน
ประเมินตามแผนความเชอ
่ และสร ้างภาพลักษณ์มาตรฐาน อวล. เพือ
่ รองรับสถานการณ์
โควิด-19 จํานวน 7 ครัง้

2. โครงการยกระด ับการจ ัดการด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมรองร ับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กลุม
่
ร ับผิดชอบ
หล ัก

พม.

เป้าหมายโครงการ
สถานประกอบการผ่านการประเมินตนเองตามมาตรการ
ควบคุม ป้องก ันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาก
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ร้อยละ 75
ต ัวชวี้ ัด

ื่ สาร สร้างความรอบรู ้
้ ที่ การสอ
1. มีการปฏิบ ัติการระด ับพืน
เพือ
่ ความตระหน ักและแนวทางการปฏิบ ัติเพือ
่ การดูแล
ควบคุม ป้องก ัน และปร ับพฤติกรรมอนาม ัยสําหร ับ
เครือข่ายภาคร ัฐ เอกชน ประชาชน รองร ับสถานการณ์
้ ทีค
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพืน
่ วบคุมสูงสุด
้ ทีค
้ ทีค
และเข้มงวดสูงสุด/พืน
่ วบคุมสูงสุด และพืน
่ วบคุม
้ ทีล
อย่างน้อยพืน
่ ะ 1 จ ังหว ัด ( จํานนวน 3 จ ังหว ัด )
่ ขีด
พภ.+พม. 2. การจ ัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือ และเพิม
ความสามารถภาคีเครือข่ายในการจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมรองร ับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 จํานวน 2 เรือ
่ ง
3. รายงานสถานการณ์การประมินตนเองของ
พม.
สถานประกอบการ/กิจการบนแพลตฟอร์ม Thai Stop
COVID

สว่ นกลาง

ทุกกลุม
่

ผลผลิต
1. กรอบแนวคิด 3 สร ้าง
2. สถานประกอบการผ่านการประเมินตนเองตามมาตรการควบคุม ป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 จากแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID
ร ้อยละ 64.4 (ข ้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2564)
ผลผลิต
ื่ สาร สร ้างความรอบรู ้เพือ
มีการปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับพืน
้ ที่ การสอ
่ ความตระหนักและ
แนวทาง การปฏิบต
ั ิ เพือ
่ การดูแล ควบคุม ป้ องกัน และปรับพฤติกรรมอนามัยสําหรับ
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในพืน
้ ทีค
่ วบคุมสูงสุดและเข ้มงวดสูงสุด/พืน
้ ทีค
่ วบคุมสูงสุด และพืน
้ ทีค
่ วบคุม
จํานวน 12 จังหวัด ได ้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลุบรี นครนายก ปทุมธานี อ่างทอง
นนทบุร ี พระนครศรีอยุธยา ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรน
ิ ทร์
1. การประชุมสร ้างความร่วมมือการยกระดับการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันโรคติด
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ธันวาคม 2563)
เชอ
2. พิธล
ี งนามบันทึกความร่วมมือเชงิ นโยบายและบูรณาการระดับท ้องถิน
่
(31
มี.ค.64)
1. มีรายงานสถานการณ์การประมินตนเองของสถานประกอบการ/กิจการบน
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID แบบ real time ผ่านเว็บไซต์
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/establishment-report/
2. มีการรายงานสถานการณ์การประมินตนเองของสถานประกอบการ/กิจการบน
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ในการประชุมศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ (PHEOC) กรม
อนามัย
3. มีการรายงานและข ้อเสนอในการขับเคลือ
่ นระบบการประมินตนเองของสถาน

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

4.2 รายงานความก ้าวหน ้าการดําเนินงานตามข ้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ
่ น
การสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม กรมอนามัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ครัง้ ที่ 1/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
4.2.1 การดําเนินงานโครงการ GCH (กลุม
่ พช./ พบ.)
4.2.2 การขับเคลือ
่ นงานระดับ จว.และ อปท. (กลุม
่ พภ.)
4.2.3 การดําเนินงานด ้าน HL (กลุม
่ พภ.)
4.2.4 ความก ้าวหน ้าการดําเนินงาน NEHAP3 (กลุม
่ บย.)

่ เสริมสุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม กรมอนาม ัย
สรุปข้อคิดเห็ นจากการประชุมคณะกรรมการข ับเคลือ
่ นการสง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครงที
ั้ ่ 1/2564 ว ันอ ังคารที่ 2 มีนาคม 2564
ประเด็น

การมอบหมายงาน

1. การรายงานความก้าวหน้า Cluster อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
1) การดําเนินงานโครงการ GCH

พช. และ พบ.

ั
่ เสริมสุขภาพ ต้องการยกระด ับการจ ัดการ และต่อยอดไปสูช
่ ุมชนให้เห็ นการข ับเคลือ
1.1) รพ.สง
่ นทีช
่ ดเจน
ี และขยะติดเชอ
ื้ ต้องจ ัดการเชงิ ระบบเพือ
1.2) ประเด็นการจ ัดการนํา้ เสย
่ ให้มก
ี ารดําเนินงานเชงิ การลงทุน
ื้ ในพืน
่ ต้องทํา Appropriate Technology
้ ทีห
1.3) การจ ัดการมูลฝอยติดเชอ
่ า
่ งไกล จะมีการจ ัดการอย่างไรเพือ
่ ลดค่าขนสง
ั
่ E(Energy) และ N (Nutrition) รวมทงประเด็
1.4) บางประเด็นใน GREEN ย ังไม่ชดเจน
เชน
ั้
น Climate Change (Carbon Footprint)
1.5) การควบคุมคุณภาพระบบ Manifest จะมีแนวทางการดําเนินงานอย่างไร
1.6) ทบทวนต ัวชวี้ ัดให้เห็ นผลล ัพธ์การดําเนินงาน
2) การข ับเคลือ
่ นงานระด ับจว.และอปท. มีการข ับเคลือ
่ นได้ด ี สงิ่ ทีอ
่ ยากเห็ น คือ จว.และอปท. สามารถ Response เพือ
่ ให้เห็ นการจ ัดการ และ
ผลล ัพธ์การดําเนินงานจากกระบวนการทีเ่ ราสน ับสนุน (ควรประเมินผลล ัพธ์จากการจ ัดการของจว.และอปท.)
่ รพ. (รพ.สง
่ เสริมสุขภาพ) รวมไปในการข ับเคลือ
3) การดําเนินงานด้าน HL ควรบูรณาการ การดําเนินงาน HL ในแต่ละ Setting เชน
่ น
ํ ค ัญในการข ับเคลือ
GCH และทําในรูปแบบ Digital Literacy และ Financial Literacy โดยควรเลือกประเด็นสา
่ น ต ัวอย่างในว ัยเรียนมีการข ับ
เคลือ
่ นทีด
่ ี

พภ.

พภ. และกลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

2. ความก้าวหน้าการดําเนินงาน NEHAP3
•
•

ให้ชอบให้มก
ี ารข ับเคลือ
่ นตามข้อเสนอ และขอให้เร่งดําเนินการ
้
ั าเอาโรคอะไรบ้างมาว ัดบ้าง โดยการ
ื่ ระบุให้ชดว่
จากข้อมูลตามต ัวชวี ัด โรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบอาหารและนํา้ เป็นสอ
ื่ ลดลง กรณีทเี่ กิดจากเชอ
ื้ โรคอาจ
ดําเนินงานในระยะต่อไป ควรดูตามบริบทของประเทศไทย กรณีต ัวชวี้ ัดโรคจากอาหารและนํา้ เป็นสอ
ลดลงและควรนําเรือ
่ งโรคทีเ่ กิดจากการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารมาดําเนินการด้วยหรือไม่ รวมทงสารตามธรรมชาติ
ั้
ทห
ี่ ากบริโภคเกิน
ั ว่ นทีก
้
สดส
่ า
ํ หนดจะเกิดผลต่อร่างกาย(อวล.+สอน.+โภชนาการ) เพือ
่ ขย ับให้เห็ นถึงประเด็นทีเ่ ป็นบริบทของประเทศไทยมากขึน

บย.

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

4.2.1 การดําเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital

สรุปผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital รอบ 5 เดือนแรก

รอยละ

แผนภูมิแสดงรอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาไดตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital รายศูนยอนามัย
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
เขตสุ0.00
ขภาพ

ผานเกณฑระดับดี
มาก PLUS
เปาหมายระดับ
ดีมากขึ้นไป

เปาหมายระดับ
ดีมาก Plus ขึ้นไป

ภาพรว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 กทม.
ม
ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป 87.85 97.96 98.21 94.94 88.41 77.22 90.12 88.04 93.41 89.19 86.90 100.00 85.71 90.50
ผานเกณฑระดับดีมาก Plus 56.07 81.63 82.14 36.71 42.03 39.24 41.98 36.96 52.75 64.86 45.24 57.83 7.14 50.73
ขอมูล ณ 25 กุมภาพันธ 2564

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับ พืน้ ฐาน จํานวน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับ ดี
จํานวน

ผานเกณฑ
ระดับดี
9%

2
98

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับ ดีมาก จํานวน 373

แห่ง : ปั ญหาระบบบําบัดนํา้ เสียและปั ญหาหองสวม HAS ใน IPD
แห่ง : ปัญหาการพัฒนานวัตกรรม ร้อยละ 86.73
และปั ญหาการขับเคลื่อนสูช่ มชน ร้อยละ 94.90
แห่ง : ปัญหาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร้อยละ 94.67
และปั ญหาการจัดบริการอาชีวอนามัย ร้อยละ 90.08

ผานเกณฑ
ระดับดีมาก
40%

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา
ในสถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและศูนยอนามัยไมสามารถลง
พื้ น ที่ เ พื่ อ ประ เมิ น ไ ด แ น วทางแ ก ไ ข คื อ
กํา หนดใหร ายงานผลดํ า เนิ นงานโดยใชผ ลการ
ประเมินตนเองของโรงพยาบาล โดยมีสํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ให ก ารรั บ รองและมี ศู น ย
อนามั ย ประสานให คํ า แนะนํ า ด า นอนามั ย
สิ่งแวดลอมแกโรงพยาบาล

การดําเนินงานตัวชี้วัด GREEN & CLEAN Hospital ในป 2565
โรงพยาบาล

เกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital
Challenge

เปาหมายผานเกณฑระดับดีมาก
ขึ้นไป รอยละ 98

(เกณฑฉบับปรับปรุงป 2565)
โรงพยาบาลสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเครือขาย รพ.สต.
GREEN Plus อยางนอย 1 แหง

ตัวชี้วัด
GREEN & CLEAN Hospital
ปงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
ผานการประเมิน รพ.สต. ระดับ 5 ดาว

เกณฑ รพ.สต.
ติดดาว GREEN Plus
(เกณฑใหมป 2565)

เปาหมาย ผานเกณฑ
รพ.สต.ติดดาว GREEN Plus
รอยละ 10

GREEN&CLEAN Hospital Challenge

GREEN&CLEAN
Hospital

GREEN&CLEAN
Hospital PLUS

GREEN&CLEAN
Hospital Challenge

 ทบทวนและปรับปรุงความครอบคลุมของเกณฑการ
ดําเนินงาน ปรับปรุงคําอธิบายเกณฑเทียบกับเกณฑ
ของหนวยงานอื่น
 BKKGC+
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2564 (9 ดาน)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) (HA)
 เริ่มใชปงบประมาณ 2565 (โดยเริ่มดําเนินการ
ในโรงพยาบาลที่จะ Re-accreditation)

 พิจารณาเพิ่มเกณฑระดับ PLUS ซึ่งเปนของหนวยงาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข เบื้องตนมีเกณฑ
 มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food
Safety Hospital) กระทรวงสาธารณสุข
 มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดลอม
 มาตรฐานการจัดการของเสียในโรงพยาบาล

 กําหนดกรอบเกณฑการดําเนินงานระดับ Challenge
ภายใตกิจกรรม GREEN สูความเปนเลิศในดานนั้นๆ
 Carbon footprint
 Climate-Smart Healthcare
 Medical waste (Antimicrobial
resistance : AMR)
 Energy awards
 GREEN Office
(มีขอมูล มีการวิเคราะห มีการวางแผน
กระบวนการพัฒนา การประเมินผล)

เกณฑโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว
บูรณาการกับเกณฑ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลติดดาว หรือ เพิ่ม
GREEN Plus

ปงบประมาณ 2563
มีการขยาย GCH ไปสู
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
•

•
•
•

ใชเกณฑประเมินคุณภาพการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
แบงเปน 2 ตอน
• ตอนที่ 1 ขอที่ 1-2 โดยตองดําเนินการให
ผานการประเมินทั้ง 2 ขอ
• ตอนที่ 2 ขอที่ 3-7 โดยตองดําเนินการให
ผานการประเมินไมนอยกวารอยละ 80
สนับสนุนใบประกาศสําหรับ รพ.สต.ที่ผานการ
ประเมิน
รายงานผลการดําเนินงานผาน Excel รวบรวมผลที่
ศูนยอนามัย
ประเมินแยกเฉพาะตามเกณฑฯ โดย สสจ.หรือ
สสอ.

•
•
•
•
•

ป 2564 เสนอใหบูรณาเกณฑของกรมอนามัยกับเกณฑ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ป 2565
โดยเพิ่มเกณฑรายละเอียดการดําเนินงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
ประเมินรวมกับ รพ.สต.ติดดาว โดยใชคณะกรรมการ
รพ.สต.ติดดาว
ใชระบบรายงานรวมกับ รพ.สต.ติดดาว
ขอดี : ลดจํานวนครั้งการตรวจประเมินและลดภาระ
งานของหนวยรับตรวจ

ผานเครือขาย Subdistrict
Health Promotion
Hospital
•
•
•

เพิ่มเกณฑดานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนระดับ
GREEN Plus
ประเมินรวมกับ รพ.สต.ติดดาว โดยใช
คณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว
ใชระบบรายงานรวมกับ รพ.สต.ติดดาว

ปญหา/อุปสรรค
1.ไมเปนตัวชี้วัด จึงเริ่มมีขับเคลื่อนงานบางเขต แตยังไมมีรายงานผลการดําเนินงานมายังสวนกลาง
2. รพ.สต. มีจํานวนมาก ทีมตรวจประเมินในพื้นที่ไมสามารถตรวจไดครอบคลุม

ี ของโรงพยาบาล GCH
การดําเนินงานการจ ัดการนํา้ เสย


ี จํานวน 499 แห่ง (ข ้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค. 64)
โรงพยาบาลสง่ ตัวอย่างนํ้ าเสย



เป็ นโรงพยาบาลทีผ
่ า่ น GCH จํานวน 491 โรงพยาบาล คิดเป็ นร ้อยละ 98.39



มีผลการตรวจวัดค่ามาตรฐานนํ้ าทิง้ ไม่ผา่ นเกณฑ์ ดังนี้

พารามิเตอร์ (ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์)

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

แบคทีเรีย

169

34.42

ค่าสารละลายทัง้ หมด (TDS)

208

42.36

ค่าสารแขวนลอย

52

10.60

ค่าไนโตรเจนทัง้ หมด (TKN)

38

7.74

ค่า COD

19

3.87

ค่า BOD

33

6.72

การดําเนินการ
ื ถึงศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให ้ติดตามการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทิง้ ของโรงพยาบาล
ได ้ทําหนังสอ
ทีไ่ ม่ผา่ นมาตรฐานพร ้อมทัง้ ให ้รายงานผลการติดตาม

วาระ 4.2.2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)
ผลการสมัครเขารับประเมิน EHA ป 2564 : รอยละของเทศบาล ที่สมัครเขารับการประเมิน EHA
100
90

88 แหง

87แหง (38.50%)

(49.72%)

80
70

71แหง

61 แหง

(28.11%)

50

41แหง

40

(32.28%)
29 แหง

30

40แหง

(18.87%)

(15.85%)

35แหง
26 แหง

(14.06%)

(19.51%)

20

12 แหง

10

12 แหง (7.10%)

(10.26%)

6แหง

(3.41%)

0

ศอ. 1

ศอ. 2

ศอ. 3

ศอ. 4

ศอ. 5

หมายเหตุ : รอยละคิดจากจํานวนเทศบาล (N) ในแตละพื้นที่

ศอ. 6

ศอ. 7

ศอ. 8

ศอ. 9

ศอ. 10

(จํานวนเทศบาลทั้งหมด 2,472 แหง)

ประเด็น ที่มีการสมัครสูงสุด 3 อันดับแรก
1. การจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA 4001)
คิดเปนรอยละ 24.20
2. การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหนาย
และสะสมอาหาร (EHA 1001)
คิดเปนรอยละ 14.21
3. การจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน (EHA 4003) คิดเปนรอยละ 11.62

(19.51%)

60

จํานวนเทศบาลที่สมัครเขารับการประเมิน
EHA ทั้งหมด 508 แหง
คิดเปนรอยละ 20.55

ศอ. 11

ศอ. 12

อุปสรรค/ปญหาที่พบ
1. ระบบ EHA smart App ไมเสถียร
2. มีอปท. สมัครเขารับประเมินนอย เนื่องจากเกิด
การระบาดระลอกใหมของโควิด 19
3. เทศบาลสอบถามเรื่องเกียรติบัตร ป 63 เนื่องจาก
ตองใชเปนหลักฐานในการประเมิน LPA ป 64

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

4.2.2 การข ับเคลือ
่ นงานระด ับ จ ังหว ัด และ องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่

การดําเนินงาน อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู

(อบต.ทั้งหมด 5,300 แหง)

10.6%
อบต.ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ
อบต.สมัครและประเมินตนเอง
89.4%

ผานระดับนาอยูยั่งยืน
ผานระดับนาอยู
2.3%
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

** ขอที่ อบต. สวนใหญประเมินไมผาน :
1) ผลลัพธสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
(บุคคลตนแบบ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู)
2) การดําเนินงาน EHA

อุปสรรค/ปญหาที่พบ :
1) การวิเคราะหและคืนขอมูลผลการประเมินตนเองให อบต. ยังไม Real Time
2) การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่มีขอจํากัด เนื่องดวยสถานการณโรคโควิด 19
(เชน การลงพื้นที่ การจัดประชุม การตรวจประเมินรับรอง)
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.64

3.3%

ไมผาน

ภาพรวมประเทศ รอยละ อบต.ที่มีผลการประเมินระดับนาอยูข ึ้นไป เทากับ
รอยละ 8.3 (เปาหมาย รอยละ 10)
ขอมูลจําแนกรายศูนยอนามัย พบวา ศูนยอนามัยที่ 9 และ 5 มีผลลัพธบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดแลว

จาก อบต.ที่สมัครและประเมินตนเอง พบวา
- ระดับนาอยูยั่งยืน รอยละ 5.0 (266 แหง)
- ระดับนาอยู รอยละ 3.3 (173 แหง)
- ไมผาน รอยละ 2.3 (122 แหง)

5.0%

รอยละ

ผลการสมัครเขารวมโครงการและประเมินตนเอง
ป 2564 จํานวน 561 แหง คิดเปนรอยละ 10.6
ของจํานวน อบต.ทั่วประเทศ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3) ความครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4) กระบวนการจัดการขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ และการนําไปใชประโยชน
19.6
13.8

9.8

8.9
5.7

8.8
6.4

8.3
6.0

6.7

4.9

2.9

2.7

3.1

สิงสนับสนุนการขับเคลือนงานอนามัยสิงแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สนับสนุนกระบวนการทํางาน

 หลักสูตร “การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ อปท.”

 คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู

พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ผาน MOOC ANAMAI > ภายใน มี.ค.64

 แบบประเมินตนเองสําหรับ อบต.
 แบบรายงานผลประเมินรับรอง
สําหรับทีม สสจ. และ ศอ.
Google form

 การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังเครือขาย

จัดทําแนวทางการสมัคร และการอบรมผาน MOOC ANAMAI เพื่อ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหเครือขาย > ภายใน พ.ค.64

เอกสาร

อบรมพัฒนาศักยภาพผาน MOOC ANAMAI > ตนเดือน ก.ค.64)

 หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดลอม

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

4.2.3 การดําเนินงานด้าน HL

วาระ 4.2.3 สถานการณการดําเนินงานพัฒนาความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม (EHL)
กรอบการขับเคลื่อน Health Literacy กรมอนามัย

กรอบการขับเคลื่อน Health Literacy สํานัก ว
ป 2562 : การจัดทําเครื่องมือประเมินความรอบรูด านการ
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอผูสูงอายุติดบานติดเตียง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่เขตเมืองและ
เขตชนบท รวมกับสภาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ป 2563 : การจัดทําเครื่องมือสํารวจความรอบรูและพฤติกรรม
อนามัยสิ่งแวดลอมของประชาชน รวมกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- เพิ่มประเด็นความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณ
ความรอบรูดานสุขภาพของกรมอนามัย
(สํารวจขอมูลทุก 3 ป)
- การศึกษาเชิงคุณภาพในระดับทองถิน่ และชุมชน
ป 2564 :การศึกษาสถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
รอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมระดับบุคคล
กรณีศึกษา : การจัดการขยะ

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

4.2.4 ความก้าวหน้าการดําเนินงานแผนปฏิบ ัติการด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ื่ หน่วยงานทีร่ ายงานผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายชอ
หน่วยงานระด ับกระทรวง
1. กระทรวงมหาดไทย
ึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
 2. กระทรวงการอุดมศก
นวัตกรรม
ํ น ัก
หน่วยงานระด ับกอง/สา
ึ ษา
 1. สํานั กงานเลขาธิการสภาการศก
ึ ษานอกระบบและ
2. สํานั กงานสง่ เสริมการศก
ึ ษาตามอัธยาศย
ั
การศก
 3. สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ึ ษา
สถาบ ันวิจ ัย/สถาบ ันการศก
1. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 2. ศูนย์ความเป็ นเลิศด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและ
พิษวิทยา
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท้องถิน
่ (รูปแบบพิเศษ)
 1. กรุงเทพมหานคร













หน่วยงานระด ับกรม
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมสง่ เสริมคุณภาพสงิ่ แวดล ้อม
3. สํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล ้อม
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. กรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่
6. กรมสง่ เสริมการเกษตร
7. กรมวิชาการเกษตร
8. กรมพัฒนาสงั คมและสวัสดิการ
9. กรมการท่องเทีย
่ ว
10. กรมทีด
่ น
ิ
11. กรมการแพทย์
12. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13. กรมควบคุมโรค
14. กรมอนามัย
15. สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา
ร ัฐวิสาหกิจ
1. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน่วยงานทีต
่ อบกลับ 16 หน่วยงาน จากทัง้ หมด 28 หน่วยงาน คิดเป็ น ร ้อยละ 57
ิ้ สุดการเก็บข ้อมูล 31 มี.ค.64
(ข ้อมูล ณ 18 มี.ค.64) และสน

ข้อเสนอต่อการกําหนดเป้าหมายผลล ัพธ์ทางสุขภาพภายใต้ต ัวชวี้ ัดของแผนปฏิบ ัติการฯ
อ ัตราการเจ็ บป่วยด้วย
โรคอ ันเนือ
่ งมาจากมลพิษทางอากาศลดลง ร้อยละ 10
ื่ ลดลง ร้อยละ 50
และโรคจากอาหารและนํา้ เป็นสอ

โรคระบบทางเดินหายใจ ลดลง ร้อยละ 7.37 (เทียบปี 2558)

- ปี 2558 = 408.14 รายต่อพันประชากร
- ปี 2561 = 378.07 รายต่อพันประชากร

ข้อมูลอ ัตราป่วยปี 2563 (ทีม
่ า: ข้อมูลระบบ HDC)
โรค

กลุม
่ โรคระบบทางเดินหายใจ
้ ร ัง)
1.COPD(โรคปอดอุดกนเรื
ั้ อ
2. Asthma(โรคหอบหืด)

อ ัตราป่วยต่อแสนประชากร

4,149.65
1,266.46
77.07

3. Pneumonia(โรคปอดบวม หรือ
ปอดอ ักเสบ)

409.72

4. Influenza(โรคไข้หว ัดใหญ่)

182.38

ิ
5. Acute pharyngitis(คออ ักเสบ/ทอนซล
อ ักเสบเฉียบพล ัน)
้ ร ัง)
6. Chronic rhinitis(โรคไซน ัสอ ักเสบเรือ
7. Bronchitis (โรคหลอดลมอ ักเสบ)

1,343.08
64.18
806.77

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพล ัน ลดลง ร้อยละ 12.05 (เทียบปี 2559)
-ปี 2559 = 1,838.41 รายต่อแสนประชากร
-ปี 2562 = 1,616.87 รายต่อแสนประชากร

ข้อเสนอต่อการกําหนดเป้าหมายฯ
เลือกโรคในกลุม
่ โรคระบบทางเดินหายใจ
คือ โรคหอบหืด(Asthma) เนือ
่ งจากเป็นโรคทีถ
่ ก
ู
กําหนดเพือ
่ การเฝ้าระว ังเป็นต ัวบ่งช ี้
ด้านสุขภาพทีเ่ กีย
่ วข้องก ับมลพิษอากาศ
(ทีม
่ า: กระทรวงสาธารณสุข, คูม
่ อ
ื การดําเนินงานด้าน
การแพทย์ฯ ปี 2564, หน้า 37)

วาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ

5.1 สรุปคะแนนผลการประเมินต ัวชวี้ ัดตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก

รายงานผลการดําเนินงานตามคําร ับรองฯ ปี 64
รอบ 5 เดือนแรก
10 ต ัวชวี้ ัด สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มี.ค.64

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

ต ัวชวี้ ัด

คะแนน
เต็ม

คะแนน
กอ
่ น อุทธรณ์

คะแนน
หล ัง อุทธรณ์

(คะแนนข้อที่ 1-3) (คะแนนข้อที่ 1-3)

1. นโยบายสําค ัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหล ักกรมอนาม ัย (บ ังค ับ 5 ต ัวชวี้ ัด)
ี่ งด ้าน
1.26 ร ้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปั จจัยเสย
สงิ่ แวดล ้อมทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
ื้ )
(ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชอ

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

ิ ธิภาพ (ประเด็นสวมและมู
้
ประสท
ลฝอยทั่วไป) (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)

5.0000

5.0000

5.0000

ั ญัตท
ิ ไี่ ด ้รับการพัฒนาทันต่อ
1.34 ร ้อยละของกฎหมายระดับอนุบญ

5.0000

5.0000

5.0000

ี่ งด ้านสงิ่
1.27 ร ้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปั จจัยเสย
แวดล ้อมทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ร ้อยละ 80 ของจังหวัดมี
ี่ งด ้านสงิ่ แวดล ้อมทีส
ระบบจัดการปั จจัยเสย
่ ง่ ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขน
ึ้ ไป) องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
ิ ธิภาพ
มีการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมทีม
่ ป
ี ระสท

1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ชุมชนและท ้องถิน
่ น่าอยู่

1.28 ร ้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึน
้ ไป
่ นการดําเนินงานอาหารปลอดภัยทีม
่ ี
1.29 จังหวัดมีการขับเคลือ
ื้ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
1. ตลาดนัด น่าซอ
2. อาหารริมบาทวิถ ี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

สถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (บ่อดักไขมัน)

คะแนน
เต็ม

ต ัวชว้ี ัด

คะแนน
กอ
่ น อุทธรณ์

คะแนน
หล ัง อุทธรณ์

(คะแนนข้อที่ 1-3)

(คะแนนข้อที่ 1-3)

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

5.0000

4.7500

4.6073

2.3 ร ้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

5.0000

4.9278

4.9278

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

4.9678

4.9535

2. ภารกิจรอง/ สน ับสนุนกรมอนาม ัย (5 ต ัวชวี้ ัด)
2.1 .1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในการควบคุมภายใน
ี่ ง
2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสย
โครงการสําคัญตามแผนปฏิบัตก
ิ ารระดับหน่วยงาน
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ

2.4 ระดับความสาํ เร็จของการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
(LO) เขียนผลงานสง่ ประกวด TPSA)
2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนปฏิบัตก
ิ ารหน่วยงาน

คะแนนรวม

ก่อนอุทธรณ์/หลังอุทธรณ์ (ลดลง)
หมายเหตุ

0.01428

สาํ นักอนามัยสงิ่ แวดล ้อมไม่ได ้อุทธรณ์คะแนน คะแนนภาพรวมลดลง 0.01428 เนือ
่ งจาก
- KPI 2.2 มีการคิดคะแนนข ้อที่ 1-3 + 5 ส. + HWP =4.7500 / คะแนนหลังอุทธรณ์ กพร.หักคะแนน
การขับเคลือ
่ นฐานะเจ ้าภาพ KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ทีม
่ บ
ี างหน่วยงานไม่ผา่ นเกณฑ์ฯ 5 ส. และ HWP (คะแนน KPI 2.2 ลดลง 0.1427)

KPI 1.26

KPI 2.1.1

KPI 2.3

KPI 2.1.2

KPI 1.27

KPI 2.4

KPI 1.28

KPI 2.2
KPI 2.5

KPI 1.29
KPI 1.34

https://docs.google.com/document/d/1tZ2yTJ8fq5BIFmIuOf8BQ7H1jPU_R7A4i9z0Ro8ZGRI/edit

กรณีมีตัวชีว้ ัดใดปรับแผน ต้องเข้าไปปรับทั้งในระบบ DOC และในลิงค์รายงานความก้าวหน้า เดือน มี.ค. ด้วย

 ทัง้ นี้ ในส่วนของการเข้าระบบ DOC จะแจ้งให้ทราบต่อไป

วาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
5.2 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามต ัวชวี้ ัดคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการของ
สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจําเดือนมีนาคม 2564)
โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)
การกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชวี้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ประจําเดือน
ผู ้รับผิดชอบ การรายงานตัวชวี้ ด
ั ฯ 64 ในระบบ DOC ของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
https://docs.google.com/document/d/1tZ2yTJ8fq5BIFmIuOf8BQ7H1jPU_R7A4i9z0Ro8ZGRI/edit?usp=sharing

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่

การพัฒนาระบบแสดงผลสถานการณ์
การประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบการภายใต้แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล Thai Stop COVID Plus
นําเสนอโดย

กลุม่ พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมจากมลพิษ
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

เป้ าประสงค์
สร้างสมดุลของการป้ องกันควบคุมโรค กับความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและรายได้
ความเป็ นอยูข่ องประชาชน

วัตถุประสงค์
1. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ/กิจการให้ปลอดภัยและมีความเชื่อมั ่น
ด้านสุขอนามัย
2. พัฒนาการเรียนรู้ และสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพประชาชน
3. เป็ นเครื่องมือของรัฐในการบูรณาการงาน และกํากับติดตามประเมินผล
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ

กลุม่ เป้ าหมาย
1. ประชาชน
2. ผูป้ ระกอบการ/กิจการ
3. บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายภาครัฐ

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

การขับเคลื่อน “3 สร้าง”
สะอาดทัวไทย
่
อยูอ่ ย่างปลอดภัย มันใจไร้
่
COVID-19
สร้างมาตรฐาน

สร้างความปลอดภัย

สร้างความมันใจ
่

ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสร้างปลอดภัยอย่างมีสว่ นร่วม

สถานประกอบการดําเนินการ
ตามมาตรการ

ประชาชนเกิดความมั ่นใจ
ในการใช้บริการ

สมาคมผูป้ ระกอบการ

กระทรวง
ทีเ่ กีย่ วข้อง

Platform
TSC+

ตลาด ร้านอาหาร
ริมบาทวิถี

โรงเรียน

สถานที่
ประชุม/Event

โรงงาน
อุตสาหกรรม

ระบบขนส่ง
สาธารณะ

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

กสธ. และ
เครือข่าย

อปท.

ประชาชน

ห้างสรรพสินค้า

สถานบันเทิง

เสริมสวย
สักผิวหนัง

สถานที่
ท่องเทีย่ ว

โรงแรม

โรงภาพยนตร์

สปา นวด

กิจการ
ด้านกีฬา

สร้างสมดุลของการป้ องกัน
ควบคุมโรคกับความมั ่นคง
ทางเศรษฐกิจและรายได้
ความเป็ นอยูข่ องประชาชน

รูปแบบการทํางาน Platform : TSC+
DATA

GOVERNANCE

ปฏิบตั กิ ารเฝ้ าระวัง
กํากับมาตรฐาน

08.00

สถานประกอบการ
กิจกรรม/กิจการ
การจัดบริการ
เจ้าของกิจการ/
ผูใ้ ห้บริการ
ผูร้ บั บริการ

ลงทะเบียนบน
Web App : TSC+
เรียนรูแ้ นวทางการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ปรับปรุงการจัดบริการ
ให้เป็ นไปตามมาตรการ
ประเมินรับรองตนเอง
บนระบบ
รับ E-Certificated
และ QR Code (สําหรับ
ประชาชนตรวจสอบ)

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

ผูพ้ ทิ กั ษ์อนามัย/เจ้าพนักงาน
Rapid Survey สุม่ ตรวจเชิงรุก
ตรวจสอบ ประเมินตามข้อร้องเรียน
ประชาชน
สร้างความรอบรู้

ควบคุมและป้ องกันความ
เสีย่ งต่อการระบาดของโรค
รับรองตนเองว่า
ปฏิบตั ติ ามมาตรการ

ระบบตรวจสอบ
โดยประชาชน
ประชาชนแจ้งการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการโดย
Scan QR Code

ระบบแสดงผลสถานการณ์การประเมินรับรองตนเอง
ของสถานประกอบการภายใต้แพลตฟอร์ม TSC+

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/ac24d068-477a-46fe-b6a1-81776c0451a7/page/2XU1B

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

หน้ าจอหลัก

ระบบแสดงผลสถานการณ์การประเมินรับรองตนเอง
ของสถานประกอบการภายใต้แพลตฟอร์ม TSC+

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/ac24d068-477a-46fe-b6a1-81776c0451a7/page/2XU1B

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

หน้ าจอรอง

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่

วาระที่ 6.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรการ กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. วัตถุประสงค เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทํารายละเอียดมาตรการ กลยุทธ และกําหนดตัวชี้วัดดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่
สามารถรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความทาทายใหม ๆ ในอนาคต
2. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน นนทบุรี
3. กลุมเปาหมาย: นักวิชาการ กลุมวิชาการและบริหารยุทธศาสตร หนวยงานสายอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 25 คน
4. รูปแบบการประชุม: ประชุมกลุมระดมสมอง และการอภิปรายหมู

เสนอโดย กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ

รายชื่อกลุมเปาหมาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางณีรนุช
นางสาวรุจิรา
นางอุทัยวรรณ
นายภิญญาพัชญ
นายทัยธัช
นางสาวณัฐวดี
นางสาวปาณิสา
นางสาวชิดชนก
นางสาวปาริชาติ

อาภาจรัส
ไชยดวง
บุตรแพ
จุลสุข
หิรัญเรือง
แมนเมธี
ศรีดโรมนต
ปลื้มปรีดี
จํานงการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เสนอโดย กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่

วาระที่ 6.3 การประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
1. การประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
“พลิกโฉมระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมพิชติ โควิด-19”
Holistic health approaches toward the era of COVID-19 pandemic
2. วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุ งเทพฯ
3. บทบาทสํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม (กพว.สว. /พม./บย.)
- จัดการประชุมห้องย่อย วันที่ 23 มิถุนายน 2564
- จัดทําเนือ้ หาร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ Thai Stop COVID Plus
เสนอโดย กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ

เสนอโดย กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ

