รายงานการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 4/๒๕๖๓
วันจันทรที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
1. นายสมชาย ตูแกว
2. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
3. นางปรียานุช บูรณะภักดี
4. นางณีรนุช อาภาจรัส
5. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
6. นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน
7. นางสาวชไมพร เปนสุข
8. นางสาวสัจมาน ตรันเจริญ
9. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
10. นางสาววิภา รุจิจนากุล
11. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต
12. นางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ
13. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี
14. นายเอกราช บัวทอง
15. นางสาวภัทยา พิมพาสีดา
16. นางสาวธนิษฐา หอมสุวรรณ
17. นางสาวปยาภัสร ชูแกวงาม
18. นายภาณุวัฒน กิจอินทรีย
19. นางวรภา บุญคลัง
20. นางสาวศรีสมร จําเริญศักดิ์ศรี
21. นางเกศินี จันทรศร
22. นางแสงสุวรรณ ศิริพันธ
23. นางจตุพร สิรินภัทราวรรณ
24. นางสาวศิริลักษ กลิ่นมาลี
25. นางสาวประภัสสร ขจร
26. นางสาวอรญา รอดขวัญ
27. นางสาววรารัตน โสวรรณ
28. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุม
29. นางสาวทิพยสุดา หาญอาสา
30. นางสาววราภรณ หลามะโน
31. นางสาวฐิติพร ผาสอน
32. นางสาวจันทจิรา ตรีสิทธิมากุล
33. นายวนนท บากี
34. นางสาวสิริยาภรณ ลุญลาด
35. นายภิญญาพัชญ จุลสุข

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ลูกจางโครงการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ประธาน

เลขานุการฯ

-๒เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม แจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการเบิกจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไมเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายของกรมอนามัย จึงขอให
ทุกกลุมงานเรงรัดการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจายงบประมาณ นอกจากนี้ไดกลาวถึง
การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติก ารยกระดั บ การทํ า งานและพัฒ นากลยุ ทธ การขั บ เคลื่ อนยุท ธศาสตรอ นามัย สิ่ง แวดล อ ม
ระดับประเทศจัด ระหวางวันที่ 8 - 10 มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีกิจกรรมรวมคิด รวมพัฒนา และ
จั ด ทํ า กรอบการขั บ เคลื่ อนงานสํ านั ก อนามั ย สิ่ งแวดล อ ม ทํ า ให เห็ น แนวคิ ด และเสน ทางการพั ฒ นางานอนามั ย
สิ่งแวดลอมตามแนวคิดของเจาหนาที่ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอตาง ๆ ที่ไดรับจากการประชุมตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร นํ า เสนอรายงานการประชุ ม สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ครั้ ง ที่ 3/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําไตรมาส 1 พ.ศ. ๒๕๖3
กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําไตรมาส 1 พ.ศ. ๒๕๖3 (ขอมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม ๒๕๖๒) พบวาสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงานและงบรายจายอื่น) เบิกได
รอยละ 17.28 (ยอดเงิน 1,869,079.76 บาท) แบงเปน งบดําเนินงาน เบิกจายได 1,599,866.42 บาท คิดเปน
รอยละ 40.68 และงบรายจายอื่น (งบวิจัย) เบิกจายได 269,213.3 บาท คิดเปนรอยละ 3.91 ซึ่งไมเปนไปตาม
เปาหมายกรมอนามัยในสิ้นไตรมาส 1 กําหนดที่รอยละ ๗๓ รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ผานระบบ GFMIS งบดําเนินงาน (ไมรวม งบบริหารจัดการ งบพื้นฐาน
และคาเชาบาน) ณ สิ้นไตรมาส 1
กลุม
กลุม พบ.
กลุม พช.
กลุม พม.
กลุม พภ.
กลุม บย.
รวม

งบรวมรายกลุม
880,580.00
1,131,063.00
862,890.00
172,840.00
277,551.00
3,324,924.00

ผลลง GF
405,593.65
231,105.00
556,666.71
92,042.00
88,001.00
1,373,408.36

รอยละ

46.06
20.43
64.51
53.25
31.71

-๓สรุปการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS แยกรายโครง ณ สิ้นไตรมาส 1
โครงการ
1. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
มูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
สวมและสิ่งปฏิกลู ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพ
3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
ในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
4. โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการ
การสาธารณสุขที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม : GREEN and CLEAN
Hospital
5. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและ
ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเ มือง
และชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
6. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
7. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการ
เหตุรําคาญ กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพและมลพิษสิ่งแวดลอม
เพื่อลดความเสีย่ งและผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน
8. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัย
เสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่
เฉพาะ
9. โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
ภาคีเครือขายและความรอบรูดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
10. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร และติดตาม
ประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
รวม

งบที่ไดรับ
367,300

เบิกจายลง GF
52,175.00

รอยละลง GF
14.21

274,191.35

127,570.00

46.53

239,088.65

225,848.65

94.46

462,623

53,213.00

11.50

195,040

122,112.00

62.61

473,400

55,780.00

11.78

542,890

323,616.10

59.61

320,000

233,050.61

72.83

172,840

92,042.00

53.25

277,551

88,001.00

31.71

3,324,924

1,373,408.36

40.70

คาง PO

25,000

,500202,500

227,500

-๔สรุปผลเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS สิ้นไตรมาส 1 งบรายจายอื่น
โครงการ

1. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบพื้นที่
หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผูส งู อายุ
2. โครงการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับชุมชนที่เอื้อตอ
การมีสุขภาพดี
3. โครงการ ศึกษาระบาดวิทยาและการ
จัดการของเสียทางการแพทยจากสถาน
บริการการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการ
มลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะของ
ประเทศไทย
รวม

งบรวมรายโครงการ
1,800,000.00

ผลลง GF
122,040.72

รอยละ

1,000,000.00

63,432.75

6.34

2,131,500.00

83,284.87

3.91

1,950,000.00

455.00

0.02

6,881,500.00

269,213.34

3.91

6.78

มติที่ประชุม รับทราบ
3.๒ การติดตามการดําเนินการตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ.
2563
กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงผลการติดตามการดําเนินการตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ. 2563 ใหที่ประชุมทราบวา ผูรับผิดชอบทุกตัวชี้วัดรายงานขอมูลในระบบ DOC แลว
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ตามที่ กพร. กรมอนามัย กําหนดใหทุกหนวยงานนําขอมูลเขาระบบใหไดมากที่สุด
ซึ่งเปนการเรียนรูและทดลองใชระบบ DOC รวมกันกอน จะไมมีการคิดหรือหักคะแนนหนวยงาน โดยจะเริ่มพิจารณา
และประเมินผลคะแนนจริง ในเดือนมกราคม 2563 (ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563) ซึ่งตัวชี้วัดที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม รับคาเปาหมายจากกรมอนามัย ประกอบดวย
ตัวชี้วัด 1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ตัวชี้วัด 1.10 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ (รอยละ
80 ของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป)
ตัวชี้วัด 1.18 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัด การอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
รอยละ 65 ของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ 5
ของอบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
ตั ว ชี้ วั ด 1.21 ร อ ยละของกฎหมายระดั บ อนุ บั ญ ญั ติ ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาทั น ต อ สถานการณ เสนอต อ
คณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ)
ตัวชี้วัด 1.23 รอยละของตัวชี้วัดเฝาระวังฯ ไดรับการนําเขาในระบบ DoH Dashboard
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน
ตัวชี้วัด 2.2.1 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy
Body)
ตัวชี้วัด 2.2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (การจัดการขอมูลและความรู (Data
Management & Knowledge Management)

-๕ตัวชี้วัด 2.2.3 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข ความผูกพันตอองคกร (Employee
Engagement)
ตัวชี้วัด ๒.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0
ตัวชี้วัด 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.4/2.2.1/2.2.2/2.2.3
1. กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขาย ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๒ นําเสนอใหที่ประชุม
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข สรุปดังนี้ องคกรสรางสุข หมายถึง
การที่ บุ คลากรในองค กรมี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดีทั้ งสุขภาพกาย สุ ขภาพใจ และการเจริญ เติบ โตมั่น คงในอาชีพ ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดําเนินการสูการเปนองคกรสรางสุขใน 3 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 บุคลากรในองคกร
มีสุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง บุคลากรเปนผูที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผูอื่น มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งรางกายและจิตใจ ใชชีวิตอยางมีความสุข ซึ่งเกิดจากการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน มิติที่ 2 การจัดการขอมูลและ
ความรู (Data Management & Knowledge Management : DM&KM) หมายถึง การรวบรวม ขอมูล และองคความรู
ที่มีอยู ในองค กรที่ กระจั ดกระจายอยู ในตั ว บุ คคลหรือเอกสาร มาพัฒ นาใหเปน ระบบ และเผยแพรเพื่อใหทุกคน
ในหนวยงานสามารถเขาถึงความรูไดสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น และมิติที่ 3 ความผูกพันตอองคกร หมายถึง เจตคติที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคลากรกับการสนับสนุน
ขององคกรที่ทําใหบุคลากรมีพฤติกรรม ทัศนคติ และความรูสึกรวมเปนอันหนึ่งอัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-๖กลุมบริหารยุทธศาสตร กลุมงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๔ นําเสนอรายละเอียดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนิ นงานเพื่ อสนับสนุ นกรมอนามั ยก าวสู องคกรที่ มีส มรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0
สรุปรายละเอียด ดังนี้
หมวด
หมวด 1
การนําองคการ
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ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดกําหนดทิศทางที่
ตอบสนองตอวิสัยทัศนกรมอนามัย “กรมอนามัยเปนองคกร
หลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและ
ระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี พันธกิจของ
กรมอนามัย “ทําหนาที่ในการสังเคราะหใชความรูและดู
ภาพรวม เพื่อกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการประสานงาน สราง
ความรวมมือและกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอการ
ดําเนินงาน” และภาระหนาที่ และสนับสนุนการบรรลุ
ยุทธศาสตรชาติ และมีการถายทอดผานระบบการนําองคการ
เพื่อใหเกิดการดําเนินการทั่วทั้งสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
มีการวิเคราะหและเชื่อมโยงที่ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการ
ตามพันธกิจและอํานาจหนาทีข่ องสํานัก ว. สามารถ
ตอบสนองการบรรลุยุทธศาสตรชาติได รวมถึงควรมีการ
วางแผนการทํางานในเชิงรุก เพื่อทําใหองคการมีความโปรงใส
และสามารถจัดการผลกระทบเชิงลบตอสังคม โดยการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการ รวมทั้งการใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานรวมกับ
ภาคสวนตางๆ โดยมีประเด็นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับนโยบายหลักและ
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล มีการกําหนดแนวทาง แผนการ
ดําเนินการ และเปาหมายการดําเนินการรวมกันอยางชัดเจน
ยุทธศาสตรของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เปนยุทธศาสตรที่
หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและสามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต และมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคการกับยุทธศาสตรชาติ
อยางชัดเจนไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และสาธารณสุข เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม จะสงผลตอการบรรลุยุทธศาสตรทุกระดับ
ไดอยางแทจริง รวมทั้งการใชประโยชนจากระบบรายงานผล
การดําเนินการไปสูการคาดการณ และการแกไขปญหาตางๆ
ในเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
หมวด 3
การทํากิจกรรมสรางความสัมพันธกับเครือขายเพื่อใหไดขอมูล
การใหความ สําคัญกับผูร ับ บริการ เพื่อมาวิเคราะหความพึงพอใจ สรางความผูกพัน และ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
ปรับปรุงประสิทธิภาพและบริการใหเกิดความพึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคตไดเปนอยางดี
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ควรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพือ่ การเขาถึง
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
และการนําสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ไปสูการปรับปรุงผลผลิตและบริการที่ชัดเจน
จนเกิดเปนนวัตกรรมการใหบริการที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการสรางคุณคาใหเกิดขึ้น
รวมถึงนําไปสูความสัมพันธอันดีและความผูกพัน
ระหวางสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียไดยิ่งขึ้นในอนาคต

-๗หมวด
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หมวด 4
การวัด การวิเคราะห และจัดการ
ความรู

มีการรวบรวมขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกองคการอยาง
เปนระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหขอมูลและ
สารสนเทศเขาถึงไดงาย รวดเร็ว นาเชื่อถือ และตอบสนองตอ
ความตองการและเปนประโยชนตอ ผูรับบริการ และ
ประชาชนและเพื่อใหการติดตามตัวชี้วัด และการรวบรวม
สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการวางแผนนํา
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชประโยชนในการรวบรวมขอมูล ตัวชี้วัด
ตางๆ เชน ภายในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มีการใช
ฐานขอมูลกลาง ENV DATA และเว็บไซตสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม/สวนภายนอก มีเว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
และเว็บคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับแชรขอมูลและ
ใชประโยชนจากขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
และการดําเนินงาน รวมทั้งมีการวางแผนการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานมาเปนระบบดิจิทัลอยางเปนระบบ
มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลลากรของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ตามสมรรถนะ ทักษะความรู ความสามารถ
ที่สอดคลองและตอบสนองตอบทบาท พันธกิจ และหนาที่
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

หมวด 5
การมุงเนนบุคลากร

หมวด 6
การมุงเนนระบบปฏิบัตกิ าร

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด
กระบวนการและการติดตามรายงานผลอยางรวดเร็ว
มีโปรแกรมเพื่อการติดตามและประเมินผลของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ซึ่งการสรางนวัตกรรมนี้ใหความสําคัญกับการ
ออกแบบกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงเปนการปรับปรุง
กระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบกระบวนการ
จะทําใหทราบวาในกระบวนการประกอบดวยขั้นตอน
อะไรบาง ใครเปนผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการ
บรูณาการการทํางานของผูที่เกี่ยวของตอไป ทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย และ
เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสรางคุณคาตอผูรับบริการผูมี
สวนไดสวนเสีย
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ควรมีการวิเคราะห อัตรากําลัง และศักยภาพที่จําเปน
ตอการดําเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อนํามาสู
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจนเพื่อให
บุคลากรมีความรู มีวัฒนธรรมการทํางานแบบมืออาชีพ
ความสามารถทีห่ ลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการมุงเนน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยควรวิเคราะห
โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ
เชน สภาพแวดลอมที่มีผลตอแรงจูงใจ และปจจัยที่
สงผลตอความความผูกพันของบุคลากร เปนตน โดย
การนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่กรม
อนามัยกําหนดในการดําเนินงานตัวชี้วัดในปงบประมาณ
2563 มาวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันฯ
เพื่อสรางใหเกิดแรงจูงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดาน
ความเปนมืออาชีพ ตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของ
กรมอนามัย และความรูดานดิจิทัล ฯลฯ เพื่อนําไปสูการ
วางแผนการพัฒนาไดอยางเหมาะสม โดยสอดคลองกับ
ความตองการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม และความ
คาดหวังของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางคุณคาตอผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียใหเกิด
ความครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินงานภายในสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการตางๆ โดยการนํานวัตกรรม และระบบ
ดิจิทัลเขามาใชในการวางแผนพัฒนากระบวนการ
อยางเปนระบบและสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และควรมีการ
กําหนดตัวชีว้ ัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการอยางชัดเจน

-๘หมวด
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หมวด 7
ผลลัพธการดําเนินการ

จุดที่ควรพัฒนาเพื่อนําไปสูการเปนระบบ
ราชการ 4.0

เนื่องจากเปนการพัฒนาหนวยงานใหเปนระบบราชการ
4.0 (PMQA 4.0) การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ
ควรสะทอนผลลัพธของการปรับปรุงกระบวนการ และ
การบริการจากการใชดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อใหมั่นใจวา
การดําเนินงานจะบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว และการปฏิบัติงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

โดย กลุมบริหารยุทธศาสตร ไดเสนอใหมีกิจกรรมเพื่อใหสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายการ
มุงสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง ดังนี้
หมวด / เกณฑตามแบบประเมิน

หมวด 3 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1 ระบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการ
ใหบริการและการเขาถึง
3.1.1 หนวยงานมีการคนหาและ
รวบรวมขอมูลความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสว นได
สวนเสีย มีวธิ ีการรับฟงและการสื่อสารที่
หลากหลาย เชน การประชุมระดมความ
คิดเห็น แบบสอบถาม สัมมนา เปนตน
และนามาประมวลผลเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสว นได
สวนเสีย
3.1.2 หนวยงานมีการนําเทคโนโลยี
มาใชคนหา รวบรวมขอมูล เพื่อนาไปสู
การพัฒนา ปรับปรุง ใหตอบสนองตอ
ความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูล
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและกลุม
เครือขาย
1. ทบทวนการจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมี
มี.ค. 63
สวนไดสวนเสีย กลุมเครือขาย และชองทางรับฟง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย
เรื่องรองเรียน
2. ปรับปรุงขอมูลผูรับบริการและผูมสี วนไดสวน เม.ย. – พ.ค. 63
เสียใหถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน
3. เผยแพรผานเว็บไซต สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มิ.ย.63

กิจกรรมที่ 2 การสํารวจความตองการความ
คาดหวังและความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและภาคีเครือขาย
1. ทบทวนขอมูลตางๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาใช
ในการจัดทําแบบสํารวจ
2. กําหนดแนวทางการสํารวจความตองการ
ความคาดหวังและความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
และชองทาง ในการใหบริการ
3. ดําเนินการสํารวจ โดยนําเทคโนโลยี
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความ สารสนเทศมาใชในการดําเนินการสํารวจ
ผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
4. สรุปผลการสํารวจความตองการความคาดหวัง
เสียเพื่อนํามาใชประโยชน
และความพึงพอใจและไมพึงพอใจ และชองทางใน
3.2.1 หนวยงานมีการประเมินความ การใหบริการ
พึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการ
5. สื่อสารและแจงเวียนสรุปผลการสํารวจความ
และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํามา
ตองการความคาดหวังและความพึงพอใจและไมพึง
วิเคราะหและปรับปรุงการทํางาน
พอใจในบุคลากรในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทราบ
3.2.2 หนวยงานนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมา
วิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน/แกไขปญหาใน
เชิงรุก เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ

มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. - มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63

ผูรับผิดชอบ

กลุม พภ./ทุกกลุม

-๙หมวด / เกณฑตามแบบประเมิน

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
5.1 การสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดี
มีประสิทธิภาพ และความรวมมือ
5.1.1 หนวยงานมีการสราง
วัฒนธรรมในการทางานที่เปนมืออาชีพ
คือ มีความรอบรู เชีย่ วชาญ ถูกตองตาม
มาตรฐาน และเปดโอกาสในการนําเสนอ
ความคิดริเริ่ม สนับสนุนความคิด
สรางสรรคของบุคลากร
5.1.2 หนวยงานมีการนําปจจัยที่
สงผลตอความผูกพันของบุคลากร
มาสรางใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๓ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
1. ทบทวนแผนกลยุทธการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) ตาม
แผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. สื่อสารแผนผานชองทางตางๆ แจงแผนให
หนวยงานที่เกีย่ วของทราบและถือปฏิบตั ิ
3. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผน ปฏิบัติงาน รอบ 6 และ 12 เดือน
กิจกรรมที่ 4 แผนสรางความผาสุก
1. สํารวจปจจัยที่สงผลตอความผาสุกและความ
ผูกพันของความผาสุกและความผูกพันฯ เพื่อ
พิจารณาจัดทํารางแผนเสริมสรางความผาสุกและ
ความผูกพันฯ ป พ.ศ. 2563
2. เสนอรางแผนเสริมสรางความผาสุกและความ
ผูกพันฯ ป พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการบริหาร
ของสํานักฯ
3. แจงเวียนแผนเสริมสรางความผาสุกฯ ป พ.ศ.
2563 ใหบุคลากรในองคกรทราบ และนําสูการ
ปฏิบัติ
4. ดําเนินการตามแผนและติดตามผลการ
ดําเนินงานของแผนเสริมสรางความผาสุกและความ
ผูกพันฯ รอบ ๖ และ 12 เดือน ป 256๓
5. สรุปผลการดําเนินการพรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารทราบ

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงตั้งแต
ตนจนจบกระบวนการ เพื่อนําไปสูผลลัพธ
ที่ตองการ
6.1.1 หนวยงานมีการออกแบบ
กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแตตน
จนจบกระบวนการ (end to end
process) เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีคุณคา
แกประชาชน รวมถึงประสานการทางาน
ที่ขามสวนราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
6.2 การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุง
ผลผลิตกระบวนการ และบริการ
6.2.1 หนวยงานมีการบริหาร
จัดการกระบวนการอยางเปนระบบ
ประกอบดวย การวางแผน การกําหนด
ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ตัวชี้วัดใน
กระบวนการ มีการติดตามและปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ เพือ่ มุงเนนคุณคาสู
ประชาชน/ผูรับบริการ

กิจกรรมที่ 5 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานที่
สรางคุณคาและสนับสนุนของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
1. ทบทวนกระบวนการของ สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม โดยเพิ่มนวัตกรรมในกระบวนการ และ
กําหนดระบบติดตามผลการดําเนินงานและตัวชี้วัด
ของกระบวนการ
2. จัดทํากระบวนการตามมาตรฐานที่กําหนด
เพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ/ลงนาม
3. สื่อสารคูมือการปฏิบัติงานหรือคูมือการ
ใหบริการ ใหบุคลากรในหนวยงานทราบและถือ
ปฏิบัติ และเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน
Website

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

กลุม พภ./กลุม อก.

ต.ค. 62 - ม.ค. 63

ม.ค. - ก.พ. 63
มี.ค. 63/ต.ค. 63
มี.ค. 63/ต.ค. 63

ต.ค. 62

ม.ค. 63
ม.ค. - ก.พ. 63
มี.ค./ต.ค. 63
ก.ย. 63
กลุม บย./ทุกกลุม
ก.พ. 63

มี.ค. 63
เม.ย. 63

-๑๐หมวด / เกณฑตามแบบประเมิน

6.2.2 หนวยงานมีการสราง
นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ
การบริการประชาชน และความสะดวกใน
การสื่อสาร เชน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อใหประชาชนสามารถเรียนรูขั้นตอน
การบริการ และรับรูขาวสาร ตลอดจน
ขอมูลจากผูรับบริการ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานเห็นชอบตอขอเสนอของผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และขอใหกลุม พภ./ อก. ดําเนินกิจกรรม
ตามหมวด 3 หมวด 5 และกลุม บย. ดําเนินกิจกรรมตาม หมวด ๖ ตามกรอบขอเสนอตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการดําเนินงานไตรมาส 2 รายโครงการ
หัวหนา/ผูแทนกลุมวิชาการ นําเสนอแผนการดําเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) รายโครงการ จํานวน
10 โครงการ ดังนี้
โครงการ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการ
สาธารณสุขที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม :
GREEN and CLEAN Hospital

1. ร.พ.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital : รอยละ 75 ผานเกณฑ
ระดับดีมากขึ้นไป /รอยละ 30 ผานเกณฑระดับดีมาก
Plus
2. ตนแบบ รพ. LCH จํานวน 2 แหง
3. หลักเกณฑและแนวทางการพัฒนา EH-Inspector

2. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและ
ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมือง
และชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน

1. รอยละ 5 ของ อบต. ที่มกี ารจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู (GREEN and
Healthy Cities/Communities) (จํานวน 267 แหง)
2. 1 จังหวัด/ 1 อบต. ที่มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยูย ั่งยืน/ 1 อสม.
ดีเดนดาน อวล. (76 แหง)

กิจกรรมไตรมาส 2

1. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางและ
หลักเกณฑการพัฒนา EH-Inspector และการ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
2. จัดการประชุมปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนา LCH
และการมุงสูองคกรกรมอนามัยคารบอนต่ํา
3. จัดประชุมราชการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน GCH (ครั้งที่ 2/2563)
4. จัดประชุมคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม
GREEN & CLEAN Hospital ครั้งที่ 1/2563
5. ลงพื้นที่ดาํ เนินงานในพื้นที่เปาหมาย รพ.นํา
รอง วางแผนการดําเนินงานรวมกับพื้นที่ 4 ครั้ง
6. จัดการประชุมชี้แจงและแนะนําแนวทาง LCH
และแนวทางการดําเนินงาน รพ.เปาหมาย 4 แหง
1. ประชุมเพื่อพิจารณารางหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล และราง
คูมืออบต.จัดการ อวล. เพือ่ ทองถิ่นชุมชนนาอยู
(วันที่ 6 มกราคม 2563)
2. จัดทําฐานขอมูล อบต.ที่สมัครเขารวมโครงการ
และทะเบียนรายชื่อ อบต. ที่เขารวมฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
แยกรายศูนยและจังหวัด (มกราคม 2563)
3. จัดทํารางหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับ
อบต.
4. ปรับ (ราง) คูมือ “อบต.จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู” (มกราคม
2563)
5. พัฒนาเว็บไซดเพื่อประชาสัมพันธและรายงาน
การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานอบต.จัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู (มกราคม
- มีนาคม 2563)

-๑๑โครงการ
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3. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
1. สถานการณ อวล.ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
สุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
ปฐมวัยแหงชาติ และแนวทางการพัฒนาฯ/ตนแบบ ศพด.
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
2. สถานการณ School WASH และแนวทางการ
พัฒนาฯ
3. แนวทางและมาตรฐานการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ
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6. จัดทํารายงานและบันทึกขอมูลในระบบเพื่อ
รายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. รอยละ 5
ของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
ชุมชนและทองถิ่นนาอยู (GREEN and Healthy
Cities/Communities)
7. จัดประชุมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นและ
ชุมชนนาอยู สูประชาชนสุขภาพดี สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล รุนที่ 1 ประจําป 2563 ณ
โรงแรม เอเชีย แอรพอรท
จ.ปทุมธานี (วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563)
8. ผลิตคูมือ อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพือ่
ทองถิ่นชุมชนนาอยู (กุมภาพันธ 2563)
9. จัดเตรียมโครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรดาน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับ อบต. รุนที่ 2
1. ประชุมราชการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภายใตมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
และนโยบายเลนเปลี่ยนโลก (ดาน Play space)
2. ลงพื้นที่ทดลองใชแบบสํารวจและสํารวจ
สถานการณ WASH ในโรงเรียน จ.นาน และติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลที่จําวัดสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ณ จังหวัดนาน
3. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู บานพักและชุมชน
ผูสูงอายุ และ แลกเปลีย่ นเรียนรูการดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ จังหวัด
เชียงใหม อุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค
4. ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ อวล. ศพด. สังกัด
อปท. ภายใตมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ
5. ประชุมราชการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณดาน อวล. เทียบมาตรฐานฯ และจัดทํา
แนวทางการพัฒนายกระดับ อวล. ศพด.
6. สงแบบสํารวจสถานการณ School WASH
ร.ร. เปาหมาย / ลงพื้นที่สํารวจสถานการณ School
WASH
7. ประชุมราชการหนวยงานสวนกลางจัดทํา
มาตรฐานกําหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีสุขภาพดีสําหรับผูสูงอายุ
8.ประชุมคณะทํางานและผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงานที่เกีย่ วของ จัดการมาตรฐาน อวล. ที่เอื้อ
ตอการมีสุขภาพดีสําหรับผูสูงอายุ
9. จัดจางที่ปรึกษา (งวดที่ 2) ในการจัดทํา
มาตรฐานกําหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีสุขภาพดีสําหรับผูสูงอายุ
10. การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา”
ภายใตโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพื่อ
ชาติ ศาสน กษัตริย กิจกรรมสําคัญคือ จัดทําคูมือ
ชุดความรู และสื่อความรู infographic จัดประชุม
และสนับสนุนพื้นที่

-๑๒โครงการ
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4. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตาม
กฎหมายสาธารณสุข

1. มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหลงกําเนิดที่ไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง รอยละ 100
2. มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการมูลฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
(จํานวน 2 ฉบับ) (กฎหมายมูลฝอยติดเชื้อและกฎหมาย
มูลที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน)

5. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวม
และสิ่งปฏิกูลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และปลอดภัยตอสุขภาพ

1. มีรูปแบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
(1 รูปแบบ)
2. สวมสาธารณะมีการพัฒนามาตรฐานความสะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอ
1. มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. นักวิชาการจากสวนกลาง และศูนยอนามัย ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพประจําป
3. รูปแบบดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับพื้นที่เกาะ

6. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย

7. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการ
เหตุรําคาญ กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพและมลพิษสิ่งแวดลอม
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน

กิจกรรมไตรมาส 2

1. ประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
2. จางเก็บและรวบรวมขอมูลสถานการณและ
คาดการณการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พรอมจัดทําขอเสนอตอการกําหนด
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน
3. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและถอดบทเรียนการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน จ.นาน/จ.
นครสวรรค/จ.ชัยนาท/จ. กําแพงเพชร
4. ประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
5. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในชุมชนและถุงลางไต
1. ประชุมพิจารณาการสรรหาสุดยอดสวมแหงป
2563

1. ปรับปรุงคูมือการบัญชาการเหตุการณและ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard
Operation Procedure) ดานการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัยตามมติที่
ประชุม
2. จัดทํารายงานขอมูล สถานการณ และการ
เตือนภัยสถานที่ฝงกลบมูลฝอย
3. (ราง) แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินกรณี
อุบัติภัยจากการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
4. รายงานผลการศึกษาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยสําหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาล
นครเกาะสมุย
5. จัดทําคูมือการสุขาภิบาลสําหรับดานชอง
ทางเขาออกระหวางประเทศ (บก อากาศ น้ํา)
1. มีระบบฐานขอมูลและแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและโปรแกรมบังคับใช
ดานเหตุรําคาญและกิจการฯ จํานวน 1 ระบบ
กฎหมายดานการจัดการเหตุรําคาญและกิจการฯ
2. มีการพัฒนากฎหมายในการควบคุมกิจการฯ
2. ประชุมและเก็บขอมูลเพื่อพัฒนากฎหมายใน
จํานวน 2 ฉบับ
การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
3. มีชุดความรู หลักเกณฑ และเครื่องมือดานการ
3. ประชุมและพัฒนาชุดความรู หลักเกณฑและ
จัดการเหตุรําคาญและกิจการฯ จํานวน 2 เรื่อง
เครื่องมือดานการจัดการเหตุรําคาญและกิจการฯ
4. การพัฒนาหลักสูตรการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีเหตุ
4. ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการไกลเกลี่ย
รําคาญ
ขอพิพาทกรณีเหตุรําคาญ
5. การสนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพื่อกํากับติดตามและ
5. สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพือ่ กํากับติดตาม
บังคับใชกฎหมาย
และบังคับใชกฎหมายดานการจัดการเหตุรําคาญ
6. องคกรปกครองทองถิ่น (นํารอง) ในพื้นที่เมือง
และกิจการฯ
อุตสาหกรรม ไดรบั การสนับสนุนในการพัฒนาระบบ
6. พัฒนาองคกรปกครองทองถิ่นตนแบบดาน
การจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และการ
กิจการฯ และการจัดการเหตุรําคาญ
จัดการเหตุรําคาญ จํานวน ๒๐ แหง
7. ศึกษาสถานการณปญหาดานอนามัย
7. มีขอเสนอ มาตรการ และแนวทางการควบคุม
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการประกอบกิจการฯ นวดขาว
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 1 เรื่อง
8. ประสานและจัดจางดําเนินการบํารุงรักษา
8. เครื่องมือวิทยาศาสตรไดรับการดูแลรักษาให
สอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ
9. จัดทําขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สามารถใชงานไดตามปกติ และถูกตองตามกลักวิชาการ
9. มีขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมจากการใช
พื้นที่เสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร และ
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9. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคี
เครือขายและความรอบรูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม

1. เจาหนาที่สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีความรู
ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมหรือดานภาษา เพื่อความกาวหนาในอาชีพ
จํานวน 8 คน
2. ประชาชาชน ภาคีเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของมี
สวนรวมและไดรับความรูจากการขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดลอมในวันสําคัญ (วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย/วัน
สวมโลก/วันสิ่งแวดลอมไทย/วันสิ่งแวดลอมโลก) รอยละ
80 ประชาชนไดรับความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมผาน
การจัดนิทรรศการดานอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 80
3. การผลิตชุดขอมูลความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และ บุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 5 เรื่อง
4. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเปนองคกรรอบรูดาน
สุขภาพ (HLO) และประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ
5. อสม. มีความเชีย่ วชาญดานการจัดการสุขภาพ
ชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม

10. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร และติดตาม
ประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม

1. มีกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
2. การประชุมประจําเดือนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
และประชุมคณะกรรมการคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม
3. มีสรุปสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม และผลการ
ติดตามผลการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
รอบ 6 เดือนรวมกับศูนยอนามัย
4. มีแผนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิง่ แวดลอม รอบ 6
เดือนหลัง
5. มีรายผลการดําเนินการตามตัวชี้วดั ตามคํารับรอง
กรมอนามัยและรายบุคคล รอบ 6 เดือน

สารเคมีทางการเกษตร และ E-Waste
8. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
1. มีขอมูลสถานการณความเสี่ยงดานอนามัย
ลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยง
สิ่งแวดลอมในสถานที่ใหบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราว เชน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เฉพาะ
โรงแรม รีสอรท ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10
จังหวัด
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
มีการพัฒนาระบบจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพไดมาตรฐาน
3. มีขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง
จากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่ EEC

กิจกรรมไตรมาส 2

E-Waste
1. การสํารวจขอมูลสถานการณความเสี่ยงดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ใหบริการเพื่อพักอาศัย
ชั่วคราว
2. ประชุมและลงพื้นที่พัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํารองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนา
ระบบจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพไดมาตรฐาน
3. ประชุมจัดทําขอมูลสถานการณอนามัย
สิ่งแวดลอมจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
ในพื้นที่ EEC
ความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเคมีในชุมชน
1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
2. จัดกิจกรรมรณรงคขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดลอมในวันสําคัญ (วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย/
วันสวมโลก/วันสิ่งแวดลอมไทย/วันสิ่งแวดลอมโลก
ฯลฯ)/จัดนิทรรศการดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ
ประชาสัมพันธงานอนามัยสิ่งแวดลอม/จัดแสดง
นิทรรศการ ออกบูทรวมกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
3. จัดการความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม (KM)
จํานวน 5 ครั้ง
4. ขับเคลื่อน สงเสริมความรอบรู สรางกระแส
สังคม และสื่อสารดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพ/การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมใหกาวสูองคกรรอบรูด านสุขภาพ
(HLO)
5. พัฒนาหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญดานการ
จัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม/จัดทํา
เกณฑการตัดสินอสม. ดีเดน ดานการจัดการสุขภาพ
ในชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม/รวมสังเกตการณ
การตัดสิน อสม. ดีเดนระดับเขต และประเทศ
1. ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564)
2. ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
3. ประชุมติดตามงานรอบ 6 เดือนแรก และ
จัดทําแผนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมรอบ 6 เดือน
หลัง
4. ประชุม RM และประชุมติดตามงานของ
คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม
5. ประชุมติดตามงานรอบ 6 เดือนแรก และ
จัดทําแผน Cluster อวล.รอบ 6 เดือนหลัง
6. นิเทศติดตามงานอนามัยสิ่งแวดลอม และ
สนับสนุนการตรวจราชการ

ทั้งนี้ กลุมบริหารยุทธศาสตรขอใหทุกกลุมงาน ทบทวน House Model รวมทั้ง Small Success แตละไตรมาสใหมี
ความชัด เจน ตอบเปาหมายของโครงการ และทบทวนแผนไตรมาส ๒ - ๔ โดยใหคํานึงถึงผลสําเร็ จของ Small
Success ใน House Modelรายไตรมาส พรอมจัดลําดับความสําคัญของแผนที่จะดําเนินการกอน - หลัง โดยสงกลุม
บริหารยุทธศาสตร ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อรวบรวมสงคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

-๑๔4.2 ข อเสนอจากการประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การ เรื่อง การยกระดับการทํา งานและพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมระดับประเทศ ระหวางวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563 ณ บาลิออส รีสอรท เขาใหญ
จ. นครราชสีมา
กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอขอเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการทํางานและ
พัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมระดับประเทศ ระหวางวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหสถานการขององคกร (SWOC) พบวา จุดแข็งของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมคือ มีคนรุน
ใหมจํานวนมาก และมีผูเชียวชาญวิชาการเฉพาะดาน จุดออนคือ ขาดการถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน (คนรุนใหม
ประสบการณการดําเนินงานนอย) ขาดการสื่อสารงานสูภายนอก/ขาดการตลาด ขาดความเชื่อมโยงตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน ขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน ภารกิจไมชัดเจน มีความซ้ําซอนระหวางกลุม ขาดการบูรณาการการ
ดําเนินงานรวมกัน โดยโอกาสการพัฒนา คือ สํานักฯ เปนองคกรหลักดานอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศ และเปนที่
ยอมรับจากหนวยงานภายนอก มีหนวยงานภาคีเครือขายรวมดําเนินงานทุกระดับ ประชาชนเริ่มตื่นตัวดานสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สํานักฯ มีแผนระดับประเทศ (NEHAP) มีภารกิจการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบาย
ประเทศ สํ า หรั บ ขอท า ทายสํา คั ญ คือ ปจ จั ยมีการพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ที่หลากหลาย สภาพแวดลอมเกิดการ
เปลี่ ย นแปลง มี ความรุ น แรงของป ญหาอนามั ย สิ่งแวดลอม ที่ ส งผลต อ ปญ หาสุ ขภาพจากสิ่ งแวดล อ มชั ดเจนขึ้ น
นอกจากนี้ มีการแขงขันกับหนวยงานที่มีภารกิจคลายกัน และขาดการบริหารความสัมพันธภาคีเครือขาย
2. ขอเสนอการยกระดับการทํางาน
2.1 การปรับปรุงระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นงานสําคัญใหชัดเจน โดยเลือก
ประเด็นงานที่จะเปนประเด็น Hi light และปรับเปลี่ยนโครงการการทํางานใหชัดเจน ระดมกําลังคนตาม Generation
และความสามารถ (ไมแบงกลุม) รวมถึงการพัฒนาคน พัฒนาการ ใช IT ในการดําเนินงาน ขับเคลื่อนงานรวมกับภาคี
และเนนการสรางกระแส ประชาสัมพันธงานอนามัยสิ่งแวดลอมมากขึ้น
2.2 การยกระดับการทํางาน โดยเนนการขับเคลื่อนงานสําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. สวมและสิ่งปฏิกูล พัฒนาสวมดีทั้งสยาม/สวมดีมีที่ไหน/เลือกขับเคลื่อนในบาง Setting เชน สวม
สาธารณะในแหลงทองเที่ยว สวมโรงเรียน กิจกรรมสําคัญ คือ สรางกระแสสังคม สงเสริมดานสุขอนามัยการใชสวม
และความครอบคลุมของสวม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. GREEN&CLEAN for All Hospital (ขยายกลุมเปาหมายออกนอกสังกัด/จัด Forum)
3. มูลฝอยติดเชื้อ
4. เหตุรําคาญนารู
2.3 การขับเคลื่อนงานสนับสนุนอื่นๆ เชน ราชทัณฑปนสุข โดย พัฒนาเกณฑและแนวทางการประเมิน
จัดทําสถานการณ และสรางกําลังคนทั้งสวนกลางและศูนยอนามัย
3. ขอเสนอการสรางองคกรสรางสุข
ใหแตละกลุมคิดกิจกรรมสรางสุข โดยหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมในแตละเดือน เสนอใหทุกการประชุมของ
สํานักฯ เลิกประชุมตรงเวลา ยกเลิกระบบ “ทําดี ทําได ไดงานเพิ่ม” สงเสริม Work Life Balance ใหเจาหนาที่
มีกิจกรรมพบปะ สังสรรคภายในสํานักฯ อยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ และใหกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตอไป

-๑๕วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
5.1 ผลการตรวจสอบการใชยานพาหนะ (รถราชการ) สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กลุมอํานวยการ นําเสนอผลการตรวจสอบการใชยานพาหนะ (รถราชการ) สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยจาก
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพบวา ยานพาหนะมีระยะไมลสูงกวาระยะที่วัดไดจาก GPS จึงให
กํ า ชั บ เจ า หน า ที่ เ รื่ อ งการใช ย านพาหนะ และนํ า เสนอแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช บ ริ ก ารยานพาหนะ
(รถราชการ) สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย (แบบ พขร.1) และเอกสารประกอบการรายงานการปฏิบัติงาน
ขับรถยนตราชการ (แบบ พขร.2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการ
บริการยานพาหนะเพื่อยกระดับสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรคุณภาพ ตามแนวทาง PMQA 4.0
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ โดยมอบหมายกลุม อก. พิจารณาจัดทําแบบประเมินในแบบ Google form
พรอม QR Code เพื่อใหมีมาตรการในการดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการยานพาหนะของสํานักฯ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
.....................................................................
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