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.......................................
วาระ
เรื่อง
๑ ประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
๑.๑ ประกาศสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม
- ประกาศเจตนารมณรวมกันขับเคลื่อนเปนองคกรคุณธรรม
- ประกาศเจตนารมยตอตานการทุจริต
๒ รับรองรายงานการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔)
๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๓.๒ รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม
Healthy Workplace ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๔

๕

๖

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ กรอบแนวทางการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง พัฒนากลยุทธดานอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกร
สมรรถนะสูง วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ 2564
ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี)
๔.๒ กรอบการจัดทํารายงานสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔)
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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ผูนาํ เสนอ
ผูอํานวยการ
(กลุม พภ.)

ระยะเวลาการนําเสนอ

กลุม บย.

๕ นาที

กลุม บย.
หนาที่ 3
กลุม พช.
หน้ าที่ 14

๑๐ นาที

กลุม บย.

๑๕ นาที

กลุม บย.

๑๐ นาที

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
หนาที่ 23- 75
.

ตัวชี้วัดละ ๕ นาที

๑๐ นาที

๒๕ นาที

ผูเขารวมประชุม
1. นายสมชาย
2. นางปรียานุช
3. นางสาวปรียนิตย
4. นางสาวรุจิรา
5. นางวิมลศิริ
6. นายภิญญาพัชญ
7. นางสาวพรทิพา
8. นางสาววิภา
9. นางสาวสัจมาน
10. นางสาวณัฐวดี
11. นางสาวชไมพร
12. นางพรสุดา
13. นางสาวนวรัตน
14. นางสาวมลฤดี
15. นางสาวปาณิสา
16. นางชุติมา
17. นายเชิดศักดิ์
18. นางสาววิรัชพรรณ
19. นางสาวธนิษฐา
20. นางสาวปาริชาติ
21. นางสาววรรณนิภา
22. นางสาวรัตนา
23. นางสาวอุไรพร
24. นางสาวภัทยา
25. นางสาวภัสราภรณ
26. นางสาวเกศกนก
27. นางสาวฐิติพร
28. นางสาวอรัญญา
29. นางสาวทิพยสุดา
30. นายภาณุวัฒน
31. นางจันทจิรา
32. นายวนนท
33. นางเกศินี
34. นางสาวยุพาภรณ
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ตูแกว
บูรณะภักดี
ใหมเจริญศรี
ไชยดวง
วิเศษสมบัติ
จุลสุข
โพธิไพโรจน
รุจิจนากุล
ตรันเจริญ
แมนเมธี
เปนสุข
ศิริ
อภิชัยนันท
ตรีวัย
ศรีดโรมนต
แกวชวย
โกศัลวัฒน
สุธาพาณิชย
หอมสุวรรณ
จํานงการ
สิงหสําราญ
เฒาอุดม
ถินสถิตย
พิมพาสีดา
รักษาแกว
หอดขุนทด
ผาสอน
ดวงบุ
หาญอาสา
กิจอินทรีย
สวารักษ
บากี
จันทรศร
สิริประการกิจ

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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35. นางอุบลรัตน
36. นางเปรมจิต
37. นางสาวสุธาทิพย
38. นางสาวศริญญา
39. นางสาวชญานิศ
40. นางสาวรุงอรุณ

อักษรสรรโกศล
กิจเชิดชู
เฟองฟูลอย
เหล็กแจง
มีลอง
วงศเสน

พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานธุรการ ส 3
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเทศสัมพันธ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประธานการประชุม แจงวัตถุประสงคการจัดประชุม
สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในครั้ ง นี้ เพื่ อ กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม
เดื อนกุม ภาพันธ ป งบประมาณ 2564 พร อมประกาศเจตนารมณใ นการขับเคลื่อนเปนองคกรคุณธรรม และตอตาน
การทุจริต โดยบุคลากรทุกคนของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมรวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน พรอมรับทราบแนวทาง
และถือปฏิบัติรวมกันทั้งองคกร
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร เสนอรายงานการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
28 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อใหที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุ ม ทั้ ง นี้ ได แ จ ง เวี ย นเอกสารรายงานการประชุ ม ดั ง กล า วไปยั ง ทุ ก กลุ ม งานเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ แก ไ ข
ตามหนังสือสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ว399 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2564
สวนที่ 1 ผลการเบิกจายงบประมาณลง GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้
กรมอนามัยกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ คือ รอยละ ๔๘ โดยสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมมีผลการเบิกจายในภาพรวมทั้งสิ้น เปนเงิน 4,929,660.73 บาท คิดเปนรอยละ 36.95 ซึ่งยังไม
เปนไป
ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนด โดยมีผลการเบิกจายงบดําเนินงานและงบรายจายอื่น (ไมรวมงบ
ลงทุน)
เปนเงิน ๔,๘๒๒,๖๖๐.๗๓ บาท คิดเปนรอยละ ๔๓.๒๒ เมื่อจําแนกรายละเอียดการ
เบิกจายแตละประเภท คือ ผล GF เปนเงิน ๔,๙๒๙,๖๖๐.๗๓ บาท (รอยละ 36.95), ผล GF + PO เปนเงิน
7,013,260.73 บาท (รอยละ 52.56) และ ผล GF + PO + ขอหักงบ เปนเงิน 7,128,467.73 บาท (รอยละ 53.43)
กรณีสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนดไวจะสามารถบรรลุเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของกรมอนามัยได
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สํานัก ว. มียอดกัน PO เปนจํานวน 2,554,501.10 บาท ดังรายการตอไปนี้
กลุม
สํานัก ว.
พช.

พภ.
อก.
พบ.
พม.

กิจกรรม

PO

กําหนดเบิกจาย

จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร (เครื่องวัดฝุนและเครื่องวัดเสียง) 2,076,200

22 ก.พ. 2564

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ คูมือแนวทางการดําเนินงานจัดจาง
ผลิตชุดสาธิต และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการพัฒนา
องคกรสู Healthy Workplace Happy for Life

166,706

4 มี.ค. 2564

คาจางตรวจวิเคราะหตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงแรม

55,000

6 มี.ค. 2564

จางรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทําเครื่องมือการ
ดําเนินงานโครงการ "สถานทีท่ ํางานนาอยู
นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต

60,000

8 มี.ค. 2564

คาจางพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
พรอมหลักสูตรผูตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health Inspector
คาจางถายเอกสารขาวดํา ขนาด A4
คาเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร
คาจางเหมาบริการเครื่องพริ้นเตอรเลเซอร
จางเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับยาและเวชภัณฑ
ที่เปนของเสียทางการแพทย
คาจางตรวจวิเคราะหการปนเปอนสารโลหะหนักในอาหาร
และพืชผัก

75,000

มี.ค. 2564

14,689.60
7,171.09
8,934.41
80,000

เบิกจายรายเดือน
ตามการใชงานจริง

10,800

(ขอขยายเวลา
เนื่องจากลงพื้นที่ไมได)

8 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ สํานัก ว. ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 (งบกลางโควิด) เปนเงิน
1,933,400 บาท โดยมีรายละเอียดและผลการเบิกจาย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้
- GF เปนเงิน 244,403 บาท (รอยละ 12.64)
- PO เปนเงิน 45,000 บาท (รอยละ 2.33)
- ยอดคงเหลือ เปนเงิน 1,643,997 บาท (รอยละ 85.03)
และมีแผนการเบิกจายในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้
กลุม

โครงการ

พบ.

โครงการบริหารจัดการมูลฝอย
และสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานบริการการสาธารณสุข

กิจกรรม
จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาแนวทาง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงอื่น ๆ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับ
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แผนที่จะใชเงิน
เดือนมีนาคม 2564
4,650

26,195

กลุม

บย.

พภ.

พช.

โครงการ

กิจกรรม
การจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาและรับฟงความคิดเห็นตอ
กฎหมาย ระดับอนุบัญญัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่ (….) พ.ศ. ....
ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จัดประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร และติดตาม
ประเมินผลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง จัดประชุมเพื่อจัดทําหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ภาคเครือขายและความรอบรูดาน สําหรับ สสอ. เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน พชอ.
สุขภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม
จัดประชุมเพื่อจัดทําแนวทางหลักสูตร และสื่อการสอน
ออนไลนดานอนามัยสิ่งแวดลอม
จัดประชุมเตรียมการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน
วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรู (KM) และ
พัฒนาความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมเทคโนโลยี และทักษะ
อื่นๆ
จัดจางผลิตสื่อความรูนิทรรศการเคลื่อนที่สําหรับ อปท. และ
โควิดในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ (เทศบาล/อบต. 2
เรื่อง) (PO)
โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่น
พิมพใบประกาศสําหรับ อปท. จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
และชุมชนจัดการอนามัย
(PO)
สิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยู
อยางยั่งยืน
โครงการพัฒนาและยกระดับ
คาจางเก็บรวบรวม และจัดทํารายงานขอมูลสถานการณ
ระบบการจัดการอนามัย
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (PO)
สิ่งแวดลอมในสถานบริการ
ที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับ
การทองเที่ยว
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ไมใชจัดจาง
รวมงบประมาณเฉพาะจัดจาง (PO)
รวมงบประมาณทั้งหมด

แผนที่จะใชเงิน
เดือนมีนาคม 2564
4,650
15,000
3,040

4,300
7,600
12,400
9,200
127,980
194,300

60,000

87,035
382,280
469,315

ทั้งนี้ กลุม บย. ขอใหทุกกลุมพิจารณายืนยันการใชจายงบประมาณตามแผนการเบิกจายในเดือนมีนาคม 2564
ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
1. กลุม พช. ขอเลื่อนยอดกัน PO 55,000 บาท รายการคาจางตรวจวิเคราะหตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงแรม ออกไปกอน
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2. กลุมงานพิจารณายืนยันการใชจายงบประมาณตามแผนการเบิกจายในเดือนมีนาคม 2564
- กลุม พบ. ยืนยันขอมูลตามที่กลุม บย. เสนอ และจะขอเพิ่มเติมกิจกรรมโดยแจงภายหลังการประชุม
- กลุม พภ. ขอปรับเลื่อนกิจกรรมทุกรายการ ยกเวน การจัดประชุมเตรียมการดําเนินงานคณะกรรมการ
ดําเนินงานวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งขอปรับลดจํานวนเงินจาก 12,400 บาท เปน 5,700 บาท
- กลุม พช. ยืนยันกิจกรรมตามที่เสนอ และขอเพิ่มกิจกรรมประชุมการประกวดนวัตกรรม GCH ซึ่งเลื่อนมา
จาก ก.พ. ๖๔ เปนเงิน ๑๐,๗๕๐ บาท
- กลุม บย. ยืนยันขอมูลตามที่เสนอ
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนกุมภาพันธ 2564
กลุม บย. นําเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะหผลลัพธการดําเนินงานของแตละโครงการตั้งแตเดือน
ต.ค. 25๖๓ - ก.พ. 25๖๔ โดยแจกแจงรายละเอียดกิจกรรมและผลผลิตของแตละโครงการ ดังนี้
๑. กลุม พช.
๑) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสุขภาพ
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- ใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital (สงมอบงานเรียบรอยแลว)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- เกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH (ประชุม 4 ธ.ค. 63)
- รายชื่อภาคีเครือขายในการขยายผลยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสังกัดอื่น
(จัดประชุม 18 ธ.ค. 2563)
- จ า งจั ด ทํ า วิ ดี โ อหลั ก สู ต รออนไลน เรื่ อ ง การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
(ลงนามสัญญาจาง 11 ม.ค. 2564)
(3) กิจกรรมที่ไมดําเนินการตามแผน
- การประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดเกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH
ครั้งที่ 2
(เลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ COVID -19)
(4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เยี่ยมเสริม พลั งการดําเนิ น งานป อ งกันการแพร ร ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และตรวจเยี่ย ม
การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ณ รพ. กําแพงเพชร (22 ต.ค. 63)
- คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสนาม (ม.ค. ๖๔ กําลังดําเนินการ)
2) โครงการพัฒนาและยกระดับสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- ประกาศนโยบายกรมอนามัย วันที่ 30 ต.ค. 63 (ไมใชงบประมาณ)
- จัดกิจกรรมสือ่ สาร รณรงค ประชาสัมพันธ (15 ม.ค. 64)
- แนวทางการดําเนินงาน Green Health Office (ประชุม 26 พ.ย. 63)
(2) กิจกรรมทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ
- จั ดจ างเก็ บ รวบรวม และจัดทํารายงานขอมูล สถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน
สถานบริการ (ทําสัญญาจางแลว 22 ม.ค. 64; กําหนดเบิกจายงวด 1 ณ 8 มี.ค. 64)
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- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ คูมือแนวทางการดําเนินงาน จัดจางผลิตชุดสาธิต และจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับ
การพัฒนาองคกรสู Healthy Workplace Happy for Life (ทําสัญญาจางแลว 18 ม.ค. 64; กําหนดสงมอบงาน 4 มี.ค. 64)
- คู มื อ แนวทางการดํ า เนิ น งานสถานที่ ทํ า งานน า อยู น า ทํ า งาน เสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข
ของคนทํางาน
3) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- แผนสํารวจสถานการณ WASH และปรับปรุงแบบสํารวจ (จัดประชุม 23 ธ.ค. 63)
- ผลิตแบบสํารวจ WASH จัดสงไปยังกลุมเปาหมาย 1,600 ฉบับ (28 ธ.ค. 63, 20 ม.ค. 64)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- แนวทางและกระบวนการประเมินสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน (GREEN and CLEAN Office/ HWP)
ของกรมอนามัย/ เตรี ยมความพรอมตรวจประเมิน/ ผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลผลิตที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2.2
(จัดประชุม 6 ครั้ง ต.ค. 63, 4 พ.ย. 63, ธ.ค. 63, 21 ม.ค. 64, 27 ม.ค. 64 และ 24 ก.พ. 64)
- แนวทางขั บเคลื่อนอนามัยสิ่ งแวดล อมสํ าหรั บผู สูงอายุใ นสถานที่ ส าธารณะ ประเด็นการพั ฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในวัด (ประชุม 21 ม.ค. 64)
- (ราง) คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ประชุม 24 ก.พ. 64)
4) โครงการพั ฒ นาและยกระดับ ระบบการจัด การอนามัยสิ่ง แวดล อมในสถานบริก ารที่พัก อาศัยชั่ วคราว
เพื่อรองรับการทองเที่ยว
1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- แผนสํารวจสถานการณ WASH และปรับปรุงแบบสํารวจ (จัดประชุม 23 ธ.ค. 63)
- ผลิตแบบสํารวจ WASH จัดสงไปยังกลุมเปาหมาย 1,600 ฉบับ (28 ธ.ค. 63, 20 ม.ค. 64)
(2) อยูระหวางดําเนินการ
- (ราง) คูมือมาตรฐานโรงแรมที่เปนมิตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม (ฉบับปรับปรุง) (จัดประชุม 19 ต.ค. 63
และ 5 พ.ย. 63)
- ประชุ ม เชิ งปฏิ บัติก ารพั ฒ นาศักยภาพภาคีเ ครือขายและแลกเปลี่ ยนเรียนรูสู การพัฒนาดานอนามั ย
สิ่งแวดลอมสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวโรงแรม และรีสอรท (13 -14 ธ.ค. 63)
- ผลิตแบบสํารวจจัดสงใหกับโรงแรมเปาหมาย 12,000 ชุด (พ.ย. 63 – ม.ค. 64= 4,000 ชุด, เพิ่มเติม
ก.พ. 64 = 8,000 ชุด)
- ผลิตคูมือโรงแรมที่เปนมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 500 เลม (ธ.ค. 63 – ม.ค. 64)
(3) กิจกรรมที่ยังไมดําเนินการตามแผน
- กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจขอมูลสถานการณและเก็บตัวอยาง อวล. ในพื้นที่ทองเที่ยว เลื่อนแผนโดยไมมี
กําหนดเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19)
5) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- แนวทางการตรวจน้ําเสียในเรือนจํา (จัดสงให ศอ. ดําเนินการ) (ประชุม 16 ก.พ. 64)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- แนวทางการขับเคลื่อนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและน้ําในเรือนจํา และการสื่อสาร
ใหความรูเจาหนาที/่ อสรจ. (ประชุม 18 พ.ย. 63) (แผนการประชุมครั้งที่ 2 มิ.ย. 64)
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- หลั ก สู ต รออนไลน เรื่ อ ง การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มและสุ ข าภิ บ าลอาหารและน้ํ า ในเรื อ นจํ า
(สงงาน 2 งวดคือ ม.ค. และ มี.ค. 64 แผนการดําเนินงานจัดทําวีดิโอสื่อการสอนออนไลน (สงงานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64)
สื่อวิดีทัศนเอนิเมชั่น สุขอนามัยในเรือนจํา
- แผนการดําเนินงานจัดทําวีดิโอสื่อ (สงงานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียในเรือนจําตามแนวทางที่กําหนด (ดําเนินการโดยศูนยอนามัยกําหนดแผน ก.พ. – เม.ย.
64 )
(3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ในเรือนจํา (14 – 15 ธ.ค. 63)
- จัดทําขอมูลเพื่อใชในการจัดทําชุดนิทรรศการ ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจําตามโครงการราชทัณฑ
ปนสุข
- จัดทําหนังสือ สุขภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง เพื่อใชเปนสื่อความรูในมุมสุขภาพของเรือนจํา
- รวมจัดทําขอเสนอดานการจัดการระบบบําบัดนําเสียในเรือนจํากับกรมราชทัณฑ
๒. กลุม พบ.
1) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
(1) กิจกรรมทีส่ ําเร็จแลว
• มูลฝอยติดเชื้อ
- คําแนะนํ า เรื่ อง แนวทางการจั ดการของเสี ยและมูลฝอยที่ เกิ ดจากกระบวนการล างไตทางช องท อง
(Peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน (เผยแพรแลว, ประชุม 5 ต.ค. 63, ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการรับซื้อถุงลางไต จ.พะเยา
21 ต.ค. 2563)
- ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบควบคุมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System/
Infectious Waste Digital Tracking) (ลง พท. 20 และ 22 ต.ค. 63) ฐานขอมูลการใชงานระบบกํากับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อ (Manifest System) ขับเคลื่อนผานระบบตรวจราชการ (ต.ค. 63)
- เกณฑการประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
และสรุปผล
การรับฟงความคิดเห็นจากศูนยอนามัย
- รายงานผลการประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 1 แหง ณ จังหวัดปทุมธานี
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
• มูลฝอยติดเชื้อ
- รางกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
- ฐานขอมูลกลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงอื่น (ประชุม
3 ธ.ค. 63)
- ชุดขอมูลผลการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล (รพ. นอกสังกัด สธ.)
(ม.ค. 2564)
- ชุดขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ศักยภาพระบบการ
กํ าจั ด มู ล ฝอยติ ดเชื้ อของประเทศ แนวทางการจั ดการหน ากากอนามั ย แนวทางการจั ดการมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จากวั ค ซี น
COVID -19
- TOR
จ างเหมาเก็บรวบรวมข อมู ล ฯ พรอมขอเสนอรางประกาศฯ ตามกฎกระทรวงวาดวย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่... พ.ศ. .... (มีผูรับจางแลว อยูระหวางลงนามสัญญาจาง)
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• มูลฝอยทั่วไป
- (ราง) TOR ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมาตรฐานทางชีวภาพ
- ชุ ด ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไป พร อ มจั ด ทํ า คู มื อ ประกอบการฝ ก อบรม
ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 (ม.ค. 64)
• มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- (ราง) กฎหมาย 2 ฉบับ (ประชุม 2 ธ.ค. 63, เสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นรองกฎหมายฯ เมื่อ
22 ก.พ. 64) คือ
(1) (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน อยางปลอดภัยสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พ.ศ. ....
(2) (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนอยางปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
- ขอคิดเห็นความรวมมือขับเคลื่อนการบังคับใชกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. 2563
- ข อ มู ล ประกอบการยกร า งกฎหมาย (ได จ ากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาจั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละสมุ ท รปราการ
15 ธ.ค. 63)
- ชุดขอมูลที่เกี่ยวของกับยาและเวชภัณฑที่เปนของเสียทางการแพทย พรอมจัดทํา (ราง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทยาและเวชภัณฑ พ.ศ. .... (ม.ค. 64)
- จางพัฒนาระบบฐานขอมูลและสถานการณการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากสถานบริการ
สาธารณสุข (มี TOR และผูรับจางแลว อยูระหวางลงนามสัญญาจาง)
- ยกราง กม. เพิ่มเติม 4 ฉบับ คือ
(1) (ร าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุม การขนมูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน เพื่อปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน การแตกหักของมูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน และการรั่วไหลของสารเคมีที่ออกมาจากมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
(2) (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขเพื่อไมใหสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบอยางปลอดภัย พ.ศ. ....
(3) (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่การเผาโดย
เตาเผา และกําหนดมาตรฐานแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
(4) (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมจากการแยกชิ้นมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
2) โครงการพัฒนาการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- รายงานการคาดการณผลกระทบตอสุขภาพ (Monthly report) เรื่องสวมโลก (ต.ค. 63)
- จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันสวมโลก ป พ.ศ. 2563
- เปดงานรณรงคสวมโลก ป 2563 ณ ICONSIAM (16 พ.ย. 63)
- กิจกรรมวัดวา อาสา ณ วัดพุทธปญญา (19 พ.ย. 63)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- ขอเสนอแนะเพื่อจัดทําแนวทางการควบคุม กํากับการจัดการสวมสาธารณะ (จัดประชุม 14 ต.ค. 63)
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- สถานการณการพัฒนาการดําเนินงานสวมสาธารณะในสถานีบริการเชื้อเพลิง (สํารวจขอมูลออนไลน ระหวาง
1 ม.ค. – 15 ก.พ. 64)
(3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- แผนการขั บ เคลื่ อ นการจั ด การส ว มและสิ่ ง ปฏิ กู ล ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น สนั บ สนุ น และติ ด ตามการพั ฒ นา
สวมสาธารณะในแหลงทองเที่ยวโดยพื้นที่ดําเนินการจัดกิจกรรม (ลงพื้นที่ติดตามฯ 6 – 10 ธ.ค. 63)
๓. กลุม พม.
1) โครงการพั ฒ นาระบบการจัด การเหตุรํา คาญและกิจการที่เปน อัน ตรายตอสุข ภาพ ตามกฎหมายวา ดวย
การสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- จัดอบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอม
ขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น (2 – 4 พ.ย. 63)
- จางบํารุงรักษา/ สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร (พ.ย. 63)
- ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพประเภทกิจการเผาถาน
หรือสะสมถาน ณ พื้นที่ตําบลโรงเข อําเภอบานแพว จ.สมุทรสาคร (18 ธ.ค. 2563)
- สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เพื่อกํากับติดตามและบังคับใชกฎหมายดานการจัดการเหตุรําคาญและกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ดังนี้
(1) 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 สระบุรี
(2) 2 - 5 ธ.ค. 63 เชียงใหม
(3) 14 - 16 ธ.ค. 63 นครสวรรค
(4) 21 - 22 ธ.ค. 63 ชลบุรี
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- กรอบการศึกษา กลุมตัวอยาง วิธีการ และเครื่องมือ สําหรับการศึกษาสถานการณปญหาดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (จัดประชุม 20 ต.ค. 63)
- รายงานการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และข อ มู ล เบื้ อ งต น เพื่ อ จั ด ทํ า ต น แบบในการแก ไ ขป ญ หาจาก
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (กิจการใหบริการลานสะสมตูบรรจุสินคาหรือลานจอดรถหัวลากตูบรรจุสินคา
ณ จ.ชลบุรี (ลงพื้นที่ 21 – 22 ธ.ค. 63)
- (ราง) ประกาศกระทรวง เรื่อง กําหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ
- จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพื่อยกรางหลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทางวิชาการ
(21 ม.ค. 64)
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (4 ก.พ. 64)
- แนวทางและเกณฑ ม าตรฐานด า นสุ ข ลั ก ษณะในสถานประกอบกิ จ การ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน
ความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ประชุม 19 – 20 ม.ค. 64)
- แนวทางขับเคลื่อนภายใตแนวคิด “สามสราง” เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ประชุม 22 ก.พ. 64)
2) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
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- แผนการดําเนินงานในพื้นที่โครงการศูนยการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.ตาก (ประชุม 22 ต.ค. 63, 9 พ.ย. 63, 7 ธ.ค. 63, 19 ธ.ค. 63)
- แบบประเมินมาตรฐานกิจการฯ เพื่อปรับปรุงในระบบ TSC โดยจัดประชุมทบทวนแบบประเมินมาตรฐาน
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดรับการผอนปรนตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (16 ต.ค. 63)
- สํารวจและกําหนดจุดเก็บตัวอยางพืชผักและน้ําบริโภค ในพื้นที่โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. ตาก (30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- รูปแบบกลไกการเฝาระวังเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (จัดประชุม 25 พ.ย. ๖๓)
- ข อ มู ล เบื้ อ งต น ด านอนามั ย สิ่ งแวดลอ ม และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่
โครงการ (ลงพื้นที่เก็บตัวอยาง 14 – 17 ธ.ค. 63)
- ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็นของคณะทํางานตอการแกไขปญหาการใหบริการตูบรรจุสินคาหรือลานจอดรถ
หัวลากฯ (ประชุม 28 ธ.ค. 25 63)
- (ร า ง) หลั ก สู ต รและคู มื อ แนวทางการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าท กรณี เ หตุ รํ า คาญ ตามกฎหมายว า ด ว ย
การสาธารณสุข (ประชุม 18 ม.ค. 64)
- วิดีทัศนเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการตรวจวัดดานอนามัยสิ่งแวดลอม (ลงนามสัญญาจางแลว
รอเบิกจาย; บย. ชลอ PO)
๔. กลุม พภ.
1) โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- คูมือ อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นนาอยู (เบิกจายแลว ธ.ค. 63)
- สื่อวิดีโอ “ชุมชนวิถีใหมสงเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม” และ “อปท. ยกระดับชีวิตสูเมืองที่เปน
มิตรตอสุขภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)” (เคลียร PO เมื่อ 19 ม.ค. 64)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- โครงสรางหลั กสูตรออนไลน“ อสม. เชี่ยวชาญการจั ดการสุข ภาพชุ มชนและอนามัยสิ่ งแวดล อม (ประชุม
22 ต.ค. 63)
- ลงพื้นที่ถายทําสารคดีฯ จ.ลพบุรี 7 – 9 ธ.ค. 63 และ จ.ขอนแกน 21 – 24 ธ.ค 63
(3) กิจกรรมทีย่ ังไมดําเนินการตามแผน
- ผลิตใบประกาศรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร (เม.ย. 2564 รองบประมาณ)
(4) งานที่เกี่ยวของอื่นๆ
- เปนวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอมทองถิ่นและชุมชนนาอยู จ. ราชบุรี (20 ต.ค. 63)
3) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานสุขภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2564
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- จัดกิจกรรมรณรงคมาตรการสวมหนากากปองกันโรค COVID -19 (17 พ.ย. 63)
- KM เรื่อง โปรแกรมการคาดการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม (ประชุม 1 ธ.ค. 63)
- KM เรื่อง สรางความรวมมือในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) (ประชุม 15 ธ.ค. 63)
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- KM เรื่อง งานอนามัยสิ่งแวดลอมกับ COVID-19 (15 ก.พ. 64)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- แนวทางบูรณาการประสานความรวมมือเชิงนโยบายระดับทองถิ่น (ประชุม 30 ต.ค. 63)
- โครงสรางหลักสูตร การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ สสอ. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
พชอ. (ประชุม พ.ย. 63) (เลื่อนเปน มี.ค. 64)
- กรอบแนวทางการพัฒนาระบบและหลักสูตร Environmental Health Inspector (EHI) (ประชุม 8 ม.ค.
64)
- ราง เนื้อหาชุดนิทรรศการงาน 1) EHA, 2) อบต. นาอยู, 3) COVID-19 (20 ม.ค. 64) (ปรับแผนการจาง
ผลิตเปน เม.ย. 64 เนื่องจากรองบประมาณ)
- ราง บันทึกความรวมมือ (MOU) รวมกับ สถ. และภาคีที่เกี่ยวของในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม (เลื่อน
ประชุมเปน มี.ค. 64 อยูระหวางประสาน สถ.)
(3) กิจกรรมที่ยังไมดําเนินการตามแผน
- จางผลิตสื่อการสอนออนไลน เรื่อง EHA (รองบประมาณ เม.ย. 64)
๕. กลุม บย.
1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
(1) กิจกรรมที่สําเร็จแลว
- ประชุม สํา นั กอนามั ยสิ่ งแวดล อ ม เดือ นละ 1 ครั้ ง เพื่อ กํ ากั บติ ดตามผลการดํา เนิ นงานของหนวยงาน
(ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63/ 26 พ.ย. 63/ 24 ธ.ค. 63/ 28 ม.ค. 64/ 25 ก.พ. 64)
- ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน (29 ธ.ค. 63)
- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ASEAN Health Cluster 2 กรมอนามัย ในประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอม (Health
Priority 11)(เปนผูแทนกรมอนามัยรวมประชุม 24 – 26 พ.ย. 63)
- ทบทวนปรับแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับสถานการณ COVID -19 (ม.ค. 64)
- พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สํ า คั ญ ด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มของสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม (ร ว มอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ (Data Scientist)" กรมอนามัย จ.เพชรบุรี วันที่ 22-26 พ.ย. 63)
- จัดทํา Template เกณฑตัวชี้วัด 1.5 คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมของศูนยอนามัย
- กรอบแนวทางการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2566 และ ป พ.ศ. 2566 -2570
(16 ก.พ. 64)
(2) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- ขอเสนอแนะตอการปรับแผนฯ ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเตรียมการสําหรับฉบับที่ 4 (ประชุมฝายเลขานุการฯ 21 ต.ค. 63)
- พั ฒ นาระบบแสดงผลข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ ของคลั ส เตอร อ นามั ย สิ่ ง แวดล อ ม (ประชุ ม กลุ ม ย อ ย
25 ม.ค. 64)
- พัฒนาเว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๖. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
ผลผลิต
- จั ด กิ จ กรรมรณรงค ย กระดั บ มาตรการสวมหน า กากป อ งกั น โรคโควิ ด -19 ณ ศู น ย ก ารค า สยามพารากอน
กรุงเทพฯ (17 พ.ย. 63)
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- ขอเสนอโครงสราง EOC ระดับกรมอนามัย (ประชุม 26 ต.ค. 63)
- แนวทางขับเคลื่อน TSC กรมอนามัย (ประชุม 8 ธ.ค. 63, 5 ม.ค. 64)
- การเตรียมทีมปฏิบัติการคณะทํางานกลุมภารกิจปฏิบัติการ (OP) (ประชุม 18 ม.ค. 64)
- สนับสนุนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและ อวล. ใน รพ. สนาม (ประชุม 21 ม.ค. 64)
- จัดซื้อวัสดุชวยเหลือน้ําทวม 7 รายการ และจัดสงวัสดุชวยเหลือ ศอ. 11 และ 12 (ธ.ค. 63 และ ม.ค. 64)
- คูมือแนวทางปฏิบัติเพื่อการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ณ
มกราคม 2564)
7. โครงการยกระดับการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับการแพรระบาดของโรคโควิด-19
(๑) ผลการดําเนินงาน
1) ประชุมกําหนดกลยุทธดาน อวล. ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และจัดทําขอเสนอทิศทางงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับเมืองสุขภาพดี วิถีชีวิตใหม
- ประชุมจัดทําขอเสนอการทบทวนบทบาทและทิศทางกรมอนามัย ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (2 ก.พ. 64)
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การกํ า หนดกลยุ ท ธ ด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาด
ของโรคโควิด-19 และการจัดทําขอเสนอทิศทางงานอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ภายในป 2570 (8-9 ก.พ. 64)
2) ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และใหคําแนะนําการจัดการดานสุขาภิบาล
ความสะอาด ลดความเสี่ยงการระบาดและการแพรกระจายเชื้อโรคในสถานประกอบกิจการ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่กักกันโรค
และโรงพยาบาลสนาม
- เก็ บ ข อ มู ล เสนอแนะมาตรการการจั ด การขยะติ ด เชื้ อ และการจั ด การ อวล. เพื่ อ ป อ งกั น และควบคุ ม โรค
ใน รพ. สนาม จ. สมุทรสาคร (29 ม.ค. 64 )
- ตรวจประเมินดานอนามัยสิ่งแวดลอม และรวมงาน “หางสรรพสินคาปลอดภัย มั่นใจไรโควิด” ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จ. ชลบุรี (31 ม.ค. – 1 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยม/ลางตลาดในสถานการณแพรระบาดโรค COVID-19 จ.นครนายก (4 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงานอินเด็กซจํากัด จ.สมุทรสาคร (8 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ ย มและประเมิ น อวล. ในเรื อ นจํ า เพื่ อ ส ง เสริ ม มาตรการป อ งกั น การแพร ร ะบาดโรค COVID-19
ณ. จ.สงขลา (12 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ จํากัด จ.สมุทรสาคร (16 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมและตรวจเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก การวัดการระบายอากาศ และเก็บตัวอยางน้ําเสีย
ภายในบริเวณตลาดและบริเวณระบายน้ําทิ้งณ ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน จ.ปทุมธานี (17 ก.พ. 64)
- ติ ดตามการดํ าเนิ นงานสถานประกอบการมั่ นใจและปลอดภั ยภายใต ส ถานการณ แ พร ร ะบาดโรคโควิ ด -19
ณ จ.ยโสธร, สุรินทร, ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (17-18 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงาน จํานวน 8 แหง จ.สมุทรสาคร (19 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงาน จํานวน 9 แหง จ.สมุทรสาคร (23 ก.พ.64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงาน จํานวน 8 แหง จ.สมุทรสาคร (24 ก.พ. 64)
3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง และการบริหารจัดการ
(๒) อยูระหวางดําเนินการ
- ผลิตเสื้อกั๊ก (อยูระหวางทํา PO)
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายใหกลุม บย. ปรับแกไขตามที่ประชุม ดังนี้
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ในโรงแรม

๑. ปรับแกไขยอดกัน PO

55,000 บาท รายการคาจางตรวจวิเคราะหตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอม

๒. ปรับแกไขแผนการเบิกจายในเดือนมีนาคม 2564 ที่กลุมงานยืนยัน ดังนี้
- กลุม พบ. ยืนยันกิจกรรมทุกรายการ
- กลุม พภ. ขอปรับเลื่อนกิจกรรมทุกรายการ ยกเวน การจัดประชุมเตรียมการดําเนินงานคณะกรรมการ
ดําเนินงานวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย และขอปรับลดงบประมาณการใชจาย
- กลุม พช. ยืนยันทุกกิจกรรม และขอเพิ่มกิจกรรมประชุมการประกวดนวัตกรรม GCH
- กลุม บย. ยืนยันทุกกิจกรรม
วาระที่ ๓.๒ รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
กลุม พช. รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ประจําเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 2564 โดยมีผลการประเมินที่ผานมาทั้งสองครั้งเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้
กรมอนามัย (สวนกลาง) มีกําหนดการเขาตรวจประเมิน HWP ณ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ในวันที่ 3 ก.พ. 64 ซึ่งกอนรับ
การตรวจประเมินโดยกรมอนามัย (สวนกลาง) นั้น สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยคณะผูรับผิดชอบไดดําเนินการตรวจ
ประเมินภายในองคกรเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมิน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64
ผลการประเมิน HWP ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔ มีคะแนนดังนี้
รายการเกณฑประเมิน
คะแนนที่ได
คะแนนเต็ม
เกณฑ ๕ ส
41
42
การสนับสนุน
4.20
5
สะอาด
10.30
11
ปลอดภัย
12
12
มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต
5
5
โดยคิดคะแนนตาม KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ ไดคะแนนประเมิน 5ส คือ 0.4
คะแนน และคะแนน HWP คือ 1.225 คะแนน รายละเอียด ดังนี้
1. หนวยงานผานเกณฑการประเมิน 5ส คาคะแนนวัดผลผลิต เกณฑประเมิน 5ส
คะแนน
จํานวน (ขอ)

0.1
35

0.2
36-37

0.3
38-39

0.4
40-41

0.5
42

2. หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับพืน้ ฐาน
3. คาคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางานฯ พิจารณาตามจํานวนขอที่สามารถดําเนินการได
คะแนน
จํานวน (ขอ)

1.0
35

1.075
36-37

1.15
38-39

1.225
40-41

ทั้งนี้ ประเด็นที่ไมผานเกณฑประเมิน ไดแก
• เกณฑ 5 ส: มีการระบุวา “ของใชสวนตัว” ที่โตะทํางาน มากกวา 1 ลิ้นชัก
• เกณฑ HWP:
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1.3
42

1) ไม มี แ ผนดํ าเนิ นกิ จกรรมที่ แ สดงใหเห็นวาผู บริห ารระดั บสูงให การสนั บสนุน โดยกําหนดเปนนโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการทํางาน รวมถึงมีการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณ สําหรับดําเนินกิจกรรม พรอมทั้ง เขียนเปนลายลักษณอักษรและปดประกาศใหผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
2) เจาหนาที่ของหนวยงานไมสามารถตอบคําถามเรื่องวัฒนธรรมองคกรได เมื่อคณะกรรมการสุมสอบถาม
3) ไมมีแผนการตรวจติดตามการดําเนินงาน/กิจกรรม ดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ
ความสมดุลในชีวิตการทํางานในองคกร เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการดําเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ
4) คณะกรรมการตรวจประเมิน พบวา ผามานกลุม พภ. ชํารุด 1 จุด
5) รางไฟที่ผนังไมเรียบรอย
นอกจากนี้ รอบ ๕ เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค. ๖๔) จะเพิ่มประเมินเกณฑเกณฑมีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต เพื่อยกระดับ
จาก “ระดับพื้นฐาน” เปน “ระดับดีมาก” โดยตองกําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอมและ
ความสมดุลในชีวิตการทํางาน ตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีการจัดตั้งกลุมแกนนําหรือชมรมสรางเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการทํางาน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยตองขับเคลื่อน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไดแก กิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย กิจกรรมดูแลสุขภาพฟน กิจกรรมสงเสริมโภชนาการ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมปองกันภาวะโลหิตจาง การประเมินภาวะโภชนาการ
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพรางกาย และกิจกรรมสงเสริมความสมดุลในชีวิตและการทํางาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 กรอบแนวทางการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2566 และ ป พ.ศ. 2566 - 2570
กลุม บย. นําเสนอกรอบแนวทางการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2566 และ ป พ.ศ. 2566 2570 ซึ่งสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนากลยุทธดานอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรสมรรถนะสูง เมื่อวันที่
16 กุม ภาพันธ 2564 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จ.นนทบุรี โดยมีนายสมชาย ตู แ กว ผูอํานวยการสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม เปนประธานการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามกรอบความรวมมือระดับโลก เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน วิสัยทัศนของกรมอนามัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
นําไปสูการพัฒนาเปนองคกรสมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหองคกรจากปจจัยภายนอกดวยหลักการ PESTEL
หลักการ PESTEL
ปจจัยภายนอก
สิ่งทีส่ ํานัก ว. ควรดําเนินการ
พัฒนามาตรฐานดาน อวล. ที่เปนประเด็นงานระดับ
P: Politic
1. ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง
สากล โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน
2. นโยบายรัฐบาลเอื้อตองาน อวล.
3. ประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอมเปนประเด็น การจัดการคุณภาพน้ํา สุขาภิบาล และสุขอนามัย
(Water, Sanitation and Hygiene) ทั้งในสถาน
งานระดับสากลเปนที่ยอมรับ
บริการการสาธารณสุข และครัวเรือน
E: Economic
1. มีการพัฒนา/ขยายตัวของธุรกิจรูปแบบ 1. พัฒนาระบบเฝาระวังดาน อวล. เพื่อใหพื้นที่มี
ใหม และการลงทุนภาคอุตสาหกรรม พื้นที่ ศักยภาพและสามารถเตรียมจัดทําขอมูลระดับพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจ
2. ศึกษาสถานการณ และเตรียมการปรับปรุงและ
ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุนทาง
พัฒนากฎหมาย
เศรษฐกิจ
3. กําหนดมาตรฐาน มาตรการ และระเบียบการ
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หลักการ PESTEL

ปจจัยภายนอก
2. การขยายตัวของภาคการทองเที่ยวมาก
ขึ้นเปดประเทศรับนักทองเที่ยว

S: Social

1. การเขาสูสังคมผูสูงอายุแบบสมบูรณ (มี
ประชาชนอายุมากกวา 60 ป เกินรอยละ
20 ของประชากรทั้งหมด)
2. Social measures/ Social
mobilization
3. พฤติกรรม New Normal ของ
ประชาชน ทั้งดานสุขภาพและการใช
ชีวิตประจําวัน
4. การขยายตัวของความเปนเมือง
(Urbanization)
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สิ่งทีส่ ํานัก ว. ควรดําเนินการ
จัดการ อวล. ตามบริบทของพื้นที่
4. ประกาศกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทใหม ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
5. กําหนดมาตรฐานดาน อวล. เพื่อควบคุม กํากับ
และลดความเสี่ยงดานสุขภาพ
1. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย/กําหนดมาตรฐาน
มาตรการ การจัดการอวล. สําหรับการดูแลผูสูงอายุ
ในสถานประกอบการ และครัวเรือน
2. พัฒนาเทคโนโลยีดานอวล. รองรับสังคมสูงายุ
เชน Automatic Housing Sanitation/ Universal
design in all setting
3. สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ
4. พัฒนาระบบเฝาระวังสถานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับผูสูงอายุ / ออกแบบระบบเฝาระวังโดย
ประชาชน
5. จั ด ทํ า คํ า แนะนํ า การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ใน
ชุมชนแบบครบวงจร
6. พัฒนาเทคโนโลยี/รูปแบบการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อชุมชน
7. พัฒนาคุณภาพบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
โดยจัดทํามาตรฐานดาน อวล. ที่เกี่ยวของ เชน การ
จัดสภาพที่พักอาศัยของชุมชนแออัด คอนโดมีเนียม/
อาคารชุดการจัดการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานตาง
ดาว การควบคุม Indoor Air Pollution เพื่อ
สงเสริมให ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพรูปแบบใหม
ทั้งดานสุขอนามัย สุขลักษณะ และ อวล. ปลอดจาก
โรคภัยตางๆ เชน
8. จัดทําและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อให
ประชาชน และหน ว ยงาน รู สิ ท ธิ์ ข องตนเอง และ
ดําเนินการตามบทบาทตนเอง
9. พัฒนาหลักสูตร Online ดานอวล. เชน การ
จัดการของเสียครัวเรือนประเภทบอดักไขมัน
10. สรางความรอบรูใหแกประชาชน (Env. HL)
เพื่อเพิ่มพลังทางสังคมใหเกิดระบบบริการ อวล.
ที่มีคุณภาพ และรูจักปองกันตนเองจากปจจัยเสี่ยง
11. พัฒนา Media Literacy ผานชองทาง และ

หลักการ PESTEL

T:
Technology

ปจจัยภายนอก

สิ่งทีส่ ํานัก ว. ควรดําเนินการ
Content ที่นาสนใจและเชื่อถือได
12. ใช Influencer youtuber เพื่อสื่อสารงาน
อวล. /งานส ง เสริ ม พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมอย า ง
ตอเนื่อง
13. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งแบบ On line
และ Onsite
1 ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ ทั้ง
1. ปรับกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการในการ
ภาครัฐและเอกชน (Big Data) เชน ขอมูลสถาน
จัดการ อวล. ใหเอื้อตอการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ประกอบการและผูประกอบการ เขาถึงขอมูลดาน 2. พัฒนานวัตกรรมดานอวล. รองรับเทคโนโลยี เชน
อนามัยสิ่งแวดลอมไดงาย
เครื่องมือตรวจวัดทางดานสิ่งแวดลอม/ ชุดตรวจวัด
2. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอวล.
แบบรวดเร็ว (SI3) /เครื่องมืออยางงายสําหรับปชช. /
หลากหลายสําหรับชีวิตประจําวันมากขึ้น เชน
application เตือนภัย / ระบบ warning online
Application ระบบบริการออนไลน one stop
(ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น สิ่ งแวดล อมต อสุ ขภาพ) /
service เชน การขออนุมัติ อนุญาตจากทาง
ราชการ E-Form
Environmental Health tracking / ระบบ
3. การใช AI เชน ระบบ Chatbot ผาน Line
conference,
ระบบสื่ อสารทางไกล (teleApplication, robot
Environmental Health)
4. การใชเทคโนโลยีสําหรับการสอบสวนงาน
3. จัดทําคลังความรู/ฐานขอมูลกลางดานสุขภาพ
อยางงาย และมี feedback ขอมูลที่เร็วขึ้น เชน
และอวล. ที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการขอมูลจาก
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทุกภาคสวน เชน Environmental Health Database/
5. ใช Social network
6. เขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายขึ้น / ขอมูลขาวสาร NEHIS โดยเชื่อมโยงดานสุขภาพและ อวล. เชน
กระจายอยางรวดเร็ว
ผลกระทบตอสุขภาพ การจัดการขอรองเรียน
7. มีขาวลือ/ขาวปลอม/ขาวเท็จ / การคุกคาม 4. พัฒนาหลักสูตรดาน อวล. / รับรองหลักสูตร/
ขอมูลสวนบุคคล/ภาครัฐทาง Cyber
หนวยฝกอบรม จัดอบรม (training) /แหลงการเรียนรู
8. การใชพลังงานสะอาด การใชรถยนตไฟฟา
วิชาการดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมออนไลน
hyper loop รถไฟความเร็วสูง
/ ขึ้นทะเบียน (ปกติ, online, E-learning)
9. นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
10. Internet of Thing (การสื่อสารโทรคมนาคม 5. จัดตั้งศูนยมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมสราง
ความรอบรูดานสุขภาพออนไลน (Health Literacy
/5G+) การศึกษาไรพรมแดน
online) / การทําการตลาดสังคมออนไลน (Social
Marketing online/ Influencer youtuber)
6. ผลักดันและพัฒนาเมืองสะอาด สุขภาพดี/เมือง
ที่เปนมิตรกับสุขภาพ
7. สงเสริมใหเกิดเมืองอากาศสะอาด (Clean air
city)
8. พัฒนาและออกกฎหมายควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ

E: Environment 1. ปญหาสิ่งแวดลอมรูปแบบใหมและมีความ

1. พัฒนาและ Update law inspector (Environmental
ซับซอนมากขึ้น
Health Inspector)
2. ปญหาโรคอุบัติใหม ภัยธรรมชาติ และสาธารณ 2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
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หลักการ PESTEL

L: Law

ภัย

ปจจัยภายนอก

สิ่งทีส่ ํานัก ว. ควรดําเนินการ

1. มีกฎหมายไมทันตอสถานการณ
2. กฎหมายมีจํานวนมากและซ้ําซอน
3. หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ขาดการบังคับใช
กฎหมาย

อนามัยสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพรูปแบบใหม
3. เฝา ระวัง คาดการณ วิ เคราะหผลกระทบ เพื่ อรองรับ
ป ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในรู ป แบบใหม เช น เชื่ อ มโยง
ข อ มู ล สิ่ ง แวดล อ มกั บ สุ ข ภาพ ป ญ หามลพิ ษ อากาศ
ในครัวเรือน (มาตรการ Indoor Air อาคารสรางใหม)
และโรคอุบัติใหม และสาธารณภัย
1. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

2. ผลการทบทวน “เปาประสงคหลัก (GOAL)” ของสํานัก ว. มีดังตอไปนี้
• ขอเสนอ GOAL ของแตละกลุม ดังนี้
GEN X: ประชาชนไดรับการคุมครองดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพดี (Healthy Environment for
Healthy people)
GEN Y1: ประชาชนไดรับการคุมครองดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพดี (Healthy Environment for
Healthy people)
GEN Y2: เปนองคกรหลักในการพัฒนา และบูรณาการความรวมมือภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอสุขภาพ
GEN Y3: Env.WIN (Env.ชนะ): Env.Data & Information, Work Capacity, Innovation
&Technology and Networking partners
• ขอสรุป GOAL และขอเสนอเปาประสงคยอย ดังนี้
GOAL: เปนองคกรนําในการคุมครองสิทธิ์ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่เปน
มิตรตอสุขภาพ และมีสุขภาพดี
เปาประสงค
๑. เมืองและชุมชนมีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ตัวชี้วัด
๑. รอยละของเมืองที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
๒. ร อ ยละของสถานประกอบการ สถานที่ส าธารณะ (เช น โรงเรี ยน ส ว ม
สาธารณะ สถานประกอบกิจการ) และสถานบริการการสาธารณสุข ผาน
มาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม (เชน มาตรฐาน WASH/มาตรฐาน HAS

๒. ประชาชนมีความรอบรู
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

๑. รอยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมที่พึงประสงค
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• คาเปาหมายในการขับเคลื่อนงาน และหวงโซคุณคา (Value Chain)
๑) เปาประสงคที่ ๑: เมืองและชุมชนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
๒) เปาประสงคที่ ๒: ประชาชนมีความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เปา
ตัวชี้วดั ที่
เปาหมายตามฉากทัศน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ประสงค
อนาคต ป 66 - 70
ที่
66 67 68 69 70
ตนน้ํา
กลางน้าํ
ปลายน้ํา
1
30 35 40 45 50 ๑.กลไกและระบบเฝาระวังและ 1. การขับเคลื่อนนโยบาย 1. อปท. มีการจัดบริการ อวล. ที่มีประสิทธิภาพ
1
(รอยละ
(EHA)
ทุกระดับ
ขอมูล อวล. และสุขภาพ
ของเมืองฯ)
๒. สงเสริมการจัดการ อวล. ของสถานที่ตางๆ
(3P: Policy/
๒.พัฒนากฎหมายและ
(Setting) ประกอบดวย สถานประกอบ
Partnership/
มาตรฐาน
กิจการ สถานที่สาธารณะใหดําเนินการได
people)
2
50 55 60 65 70 ๓.พัฒนาหลักสูตร องคความรู
(รอยละ
ตามมาตรฐานการจัดการ อวล.
ดานการจัดการ อวล. ในเมือง
ของสถาน
3. สรางการมีสวนรวมชุมชนในการจัดการ อวล.
และชุมชน
ประกอบการฯ)
4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
1. ชองทางการสื่อสาร
1
1. มีระบบติดตาม ประเมินพฤติกรรม และ
30 40 50 60 70 1. ระบบแจงเตือน สื่อสาร
2
(รอยละของ
ที่หลากหลาย ทันสมัย
ความเสี่ยงและสื่อสาร
ประเมินความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ประชาชนฯ)
รวดเร็ว และสือ่ สาร
สาธารณะ
ของประชาชน
การตลาดเพื่อสังคมที่ดี 2. มีระบบรับเรื่องรองเรียนดานอนามัย
2. งานวิจัย องคความรู และ
(Social Marketing)
รูปแบบการเสริมสราง HL
สิ่งแวดลอม
2. กลไกการตอบโตความ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เสี่ยงดานอนามัย
3. สถานการณความรอบรู
สิ่งแวดลอม
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ
3. ศูนยใหคําปรึกษา
ประชาชน
ในระดับพื้นที่ (EnH
4. หลักสูตร ดานอนามัย
counselling Center)
สิ่งแวดลอมของประชาชน
4. บุคลากรที่มีศักยภาพ

19

• จุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นจุดเนนการดําเนินงาน
เพื่อตอบปจจัยความสําเร็จ

แผนงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิตสําคัญ
(ชื่อ/จํานวน/หนวยนับ)

1. ขับเคลื่อนนโยบาย และ
สื่อสารสาธารณะ และสราง
ความรวมมือภาคีเครือขาย
ทุกระดับ

1. โครงการยกระดับเมือง
และชุมชน จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพดี

เพื่อบูรณาการความรวมมือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคีเครือขายในการจัดการ
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
อนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ รอยละ 30
ประชาชน

2. พัฒนากฎหมาย มาตรการ
และมาตรฐาน ที่ทันสมัย

2. โครงการสงเสริมการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน สถาน
ประกอบการ สถานที่สาธารณะ
เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพ

เพื่อควบคุม กํากับ ประเมิน
รับรองมาตรฐานดานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ของสถานประกอบการ
สถานที่สาธารณะ
ตามมาตรฐาน

3. พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขาถึงกลุมเปาหมาย และ
เปนมิตรตอผูใช
4. พัฒนากลไกการกํากับ
ติดตามประเมินผล

สถานบริการการสาธารณสุข
(สังกัด สธ.) ผานมาตรฐาน
WASH (Water, Sanitation
and Hygiene) รอยละ 50

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบหมายใหกลุม บย. นัดหมายทุกกลุมรวมกันพิจารณาขอเสนอเปาประสงค ตัวชี้วัด
และคาเปาหมายป พ.ศ. 2566 - 2570 และประเด็นเนนหนักการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ เปาหมาย/ผลผลิตสําคัญ
และคาเปาหมาย ป พ.ศ. 2566 อีกครั้ง ภายในวันที่ 3 มีนาคม 25๖๔
วาระที่ 4.2 กรอบการจัดทํารายงานสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563
กลุม บย. แจงใหทราบวา จากการประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
โดยมีผูแ ทนกองประเมินผลกระทบตอสุ ขภาพ เสนอการจั ดทํารายงานสถานการณ อนามัยสิ่ งแวดล อม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อนําเสนอขอมูลการวิเคราะหสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอของประเทศไทยและขอเสนอแนะ
และ 2) เปน ขอมูล สนับสนุ นการจั ดทํานโยบายและการพั ฒนางานด านอนามัยสิ่ง แวดล อมและการคุ ม ครองสุข ภาพ
ของประชาชน มีกรอบการจัดทํารายงานสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. Theme: สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมในยุค New Normal
2. รายละเอียดในเลมรายงาน
รายละเอียด
1. บทนํา
2. สถานการณเดนดาน อวล.
ป 2563

เนื้อหา
- การสุขาภิบาลอาหาร
- คุณภาพน้ําบริโภค
- สวม
- สิ่งปฏิกูล
- การจัดการมูลฝอยทั่วไป/ติดเชื้อ/อันตรายในชุมชน
- การจัดการของเสียใน รพ.
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หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบ
สอน.
สว.

รายละเอียด

3. บทสรุปและขอเสนอแนะ

เนื้อหา

หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบ

- สถานการณเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย
- การจัดการเหตุรําคาญ
- สารเคมี
- สถานประกอบการ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กป.
- พื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
(เหมื อ งแร / โรงไฟฟ า ชี ว มวล/มลพิ ษ อากาศ/SEZ/EEC
ฯลฯ)
- การบังคับใชกฎหมาย
ศก.
- กลุมวัย (การจัดการ อวล. เพื่อผูสูงอายุ/โภชนาการกับ
สายสงเสริมสุขภาพ
อาหารปลอดภัย/ปญหาฟลูออไรดในน้ําตอสุขภาพฟน)

3. กรอบเนื้อหา ประกอบดวย 1) สถานการณยอนหลัง 5 ป (source/pathway) 2) คาดการณแนวโนม
สถานการณ/ผลกระทบ (สุขภาพ/สังคม/เศรษฐกิจ)บทเรียน/การดําเนินงานของตางประเทศ (ถามี) 3) การดําเนินงานของ
ประเทศไทย/best practice และ 4) สรุปและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ สามารถใชขอมูลไดทั้งแบบ primary data ที่รวบรวมเอง
จากการเฝาระวัง และ secondary data โดยใสอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
ทั้งนี้ มีการกําหนด Timeline จัดทําเลมรายงานสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563 ดังนี้
• เดือน ม.ค. - มี.ค. 64
- ประชุมหารือเตรียมกรอบจัดทําเลมรายงานสถานการณฯ (29 ม.ค. 64 ประชุมศูนยคาดการณฯ)
- เสนอที่ประชุม Cluster อวล เพื่อพิจารณากรอบจัดทําเลมรายงานสถานการณฯ (24 ก.พ. 64)
- แตงตั้งคําสั่งคณะทํางาน (มี.ค.64)
- ประชุมคณะทํางาน (มี.ค.64)
- สงเนื้อหาประเด็นที่เขียน (30 มี.ค. 64)
• เดือน เม.ย. 64
- กองบรรณาธิการปรับพิจารณาปรับแกไข (16 เม.ย.64)
- ผูรับผิดชอบปรับแกไขเพิ่มเติมตามขอแนะนําของกองบรรณาธิการ (23 เม.ย.64)
- จัดทํา (ราง) รายงาน (ปลายเดือน เม.ย.64)
• เดือน พ.ค. 64
- ประชุมทํางาน พิจารณา (ราง) รายงาน(ตนเดือน พ.ค.64)
- ปรับแกไขเลมรายงาน ฉบับสมบูรณ
• เดือน มิ.ย. 64
- ออกแบบและจัดพิมพรายงาน(ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.) เปดตัวเลมรายงานในวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
ทั้งนี้ มติที่ประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม เห็นชอบกรอบการจัดทํารายงานสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563
เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
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เปนประธาน และผูทรงคุณวุฒิกรมอนามัย (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) เปนที่ปรึกษา และเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
สงรายชื่อผูรับผิดชอบเขียนเนื้อหาในแตละหัวขอ
กลุ ม บย. จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม ร ว มพิ จ ารณาข อ เสนอการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก ว. เพื่ อ จั ด ทํ า รายงาน
สถานการณฯ โดยพิจารณาปรับแกไขและเพิ่มประเด็นในรายงานสถานการณฯ ผานการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการ
เฝาระวังดาน อวล. ของสํานัก ว. (ฝายเลขานุการฯ: กลุมพบ./ พม./ บย.) และเห็นควรใหหัวหนากลุมมอบหมายนักวิชาการ
เพื่อรวมจัดทํารายงานสถานการณ และสงรายชื่อให กลุม บย. เพื่อดําเนินการแตงตั้งเปนคณะทํางาน โดยมีกลุม บย.
เปนผูชวยเลขาฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณากรอบการจัดทํารายงานสถานการณฯ
และกลุ ม งานส ง รายชื่ อ เป น คณะทํ า งานจั ด ทํ า รายงานสถานการณ อ นามั ย สิ่ ง แวดล อ มของประเทศไทย พ.ศ. 2563
ใหกลุม บย.
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานความกาวหนา การดําเนิน งานตามตัวชี้ วัด คํารั บ รองการปฏิบัติ ราชการของสํานักอนามั ยสิ่ง แวดลอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564) ดังนี้
1) กลุม บย. แจงผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.26/ 12.7/ 1.28/ 1.29/ 1.34 และ 2.1.1/ 2.1.2/ 2.2/ 2.3/
2.4/ 2.5 เรื่อง การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และการเพิ่มเติมลิงคหลักฐานเชิง
ประจักษ ตามเกณฑการใหคะแนนของ KPI Template (ระดับคะแนนที่ 3) Management and Governance กําหนดใหมี
แผนการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ทุ ก ตั ว ชี้ วั ด กํ า หนดให มี ร ายงานการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด
ตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดทุกตัวชี้วัดไดทราบแลว
ตามแบบฟอรมที่กลุมบริหารยุทธศาสตรไดจัดทําไวใน (Google Word) เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเขา
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบทันตอการใชงาน เนื่องจากเปนแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน
โดยใหผูรับผิดชอบทุกตัวชี้วัดสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกันได (Real time
recording and sharing information) เพื่อใชสําหรับรายงานความกาวหนาของทุกตัวชี้วัดแตละกิจกรรม ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ
2564 ทุ ก ตั ว ชี้ วั ด สามารถเข า ถึ ง แบบฟอร ม และบั น ทึ ก ผลการดํ า เนิ น งานได ต ามลิ ง ค ที่ แ จ ง ไว นั้ น โดยกํ า หนดให
ทุกตัวชี้วัดรายงานภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน วัตถุประสงคเพื่อเปนการนําขอมูลดังกลาวที่รายงานความกาวแตละตัวชี้วัด
(รายเดื อน) เข าที่ ประชุ มสํ านั กฯ เดื อนกุ มภาพั นธ 2564 (ครั้ งที่ 5 /2564) ในวั นที่ 25 กุ มภาพั นธ 2564 ต อไป
โดยรอบการรายงานของเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 รายงานครบถวนแลวนั้น
สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2564 นอกจากเปนการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานรายเดือนดังกลาวแลว
ยังเปนการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก อีกดวย (โดยจะตองรายงาน Output คะแนนที่ 4
และ Outcome
คะแนนที่ 5 พรอมแนบหลักฐานเชิงประจักษใหครบถวน สมบูรณ ถูกตอง และทันเวลา ทุกตัวชี้วัด)
ซึ่งจากการตรวจสอบแผนการขับเคลื่อนฯ และการรายงานความกาวหนาดังกลาวฯ ของทุกตัวชี้วัด ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยยังพอมีเวลาขอใหทุกตัวชี้วัดดําเนินการทบทวนแผนใหมีความชัดเจนและสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด เนื่องจากเกณฑ
แตละตัวชี้วัด (ระดับคะแนนที่ 4) วัดผลเปนรอยละของการดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนดไว ซึ่งขณะนี้ยังสามารถรายงาน
ความกาวหนาพรอมใสลิงคหลักฐานเชิงประจักษแตละกิจกรรมที่บรรลุผลสําเร็จ ตามแผนฯ ไดจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
๒) กลุม บย. แจงที่ประชุมทราบ เรื่อง หนังสือ กพร. กรมอนามัย แจงขอมูลจากการประชุมคณะกรรมการ
การรายงานผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
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หนวยงาน ให กพร. สงผลการใหคะแนนรอบที่ ๑/๒๕๖๔ ใหกองการเจาหนาที่ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยใหมีการ
ประเมินขอมูล ๓ คะแนน คือ ๑) ขอมูลที่นํามาใช ๑ คะแนน ๒) การนําขอมูลมากําหนดเปนมาตรการ ๐.๕ คะแนน กําหนด
ประเด็นความรู ๐.๕ คะแนน และ ๓) แผนงานที่ใชในการขับเคลื่อน ๑ คะแนน ประกอบกับการรายงานผลเดือนมกราคม ๒๕๖๔
สําหรับคะแนนที่ ๔ และ ๕ จะนําไปใชในรอบที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะทําใหมี
ผลคะแนนเพื่อใชประกอบในการทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตอไป
และเพื่ อให การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการของหั วหน าหน วยงานและบุ คลากรในหน วยงานเป นไปด วย
ความเรียบรอย กพร. กรมอนามัย จึงเห็นควรแจงมติดังกลาวใหทุกหนวยงานทราบ พรอมทั้ง ขอความรวมมือจากหนวยงาน
ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔) โดยดําเนินการดังนี้
• ทุกหนวยงานดําเนินการรายงานติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ เขาระบบ
ศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย 4.0 ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (กําหนดเวลาเดิม)
• หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.๔๕ (ตัวชี้วัดนโยบายสําคัญเรงดวน/ ยุทธศาสตร/ ภารกิจหลัก
กรมอนามัย) ตัวชี้วัดที่ 2.1 - 2.5 (ตัวชี้วัดองคกรสมรรถนะสูง (HPO)) ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ - ๓.๒๓ (ตัวชี้วัด
ภารกิจของหนวยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม KPI Function) สงผลคะแนนระดับ ๔ และ / หรือคะแนนระดับ
๕ ตาม KPI Template ของตัวชี้วัดที่หนวยงานเปนเจาภาพและหนวยงานที่รวมดําเนินการตัวชี้วัด
(Joint KPI) รวมทั้งตัวชี้วัดภารกิจของหนวยงาน ตามแบบฟอรมที่กําหนดไปยัง กพร. กรมอนามัย
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพือ่ ดําเนินการตอไป
โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จะตองสงผลคะแนนดังกลาวเนื่องจากเปนเจาภาพ 2 ตัวชี้วัด คือ
KPI 1.27 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ (กลุม พภ.)
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
ระดับดีมากขึ้นไป (กลุม พช.)
ทั้ ง นี้ กลุ ม บย. ขอให ผู รั บผิ ดชอบแต ละตั วชี้ วั ดนํ าเสนอความก าวหน าผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการขั บเคลื่ อนตั วชี้ วั ด
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (รายละเอียดการรายงานความกาวหนา แตละ KPI ดังเอกสารแนบหนา 2๔ – 7๔)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวชญานิศ มีลอง ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางพรสุดา ศิริ, นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท และนางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
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เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การกํากับติดตามการดําเนิ นงานตั วชี้วัดตามคํารับรองการปฏิ บัติ ราชการของสํานั กอนามั ยสิ่ งแวดล อม (เดือนกุมภาพันธ)
ผูรับผิดชอบ การรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดฯ 64 ในระบบ DOC ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ลําดับ
1
2

3
4

5
6

ชื่อตัวชี้วดั

 คลิก KPI .... (ทีจ่ ะไปหน้ารายละเอียดความก้าวหน้าแต่ละ KPI )

่ งด ้านสิง่ แวดล ้อมทีส
KPI 1.26 ร ้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปั จจัยเสีย
่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ประเด็น)
1) แผนการขับเคลือ
่ นตัวชีว้ ด
ั
้
(การจัดการมูลฝอยติดเชือ
กลุม
่ พบ. ตามคํารับรองฯปี 64 ตัง้ แต่เดือน
KPI 1.27 องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
กลุม
่ พภ. ต.ค.63 – ก.ค.64
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล ้อม (EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชุมชนและท ้องถิน
่ น่าอยู่
2) รายงานความก ้าวหน ้า ผล
การดํ
าเนินงานตัวชีว้ ด
ั ตาม
KPI1.28 ร ้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึน
้ ไป
คํารับรองฯปี 64
กลุม
่ พช.
ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน
KPI 1.29 จังหวัดมีการขับเคลือ
่ นการดําเนินงานอาหารปลอดภัยทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ (ประเด็นส ้วมและมูลฝอยทั่วไป)
กลุม
่ พบ.
(สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)
้ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
1. ตลาดนั ด น่าซือ
2. อาหารริมบาทวิถ ี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
KPI 1.34 ร ้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัตท
ิ ไี่ ด ้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
กลุม
่ พบ.
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
KPI 2.1.1 ระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
่ งโครงการสําคัญตามแผนปฏิบต
KPI 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสีย
ั ก
ิ ารระดับหน่วยงาน

7

8
9
10

รายการข้อมูล / วันที่รายงาน

กลุม
่ บย.
กลุม
่ บย.

KPI 2.2 ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
กลุม
่ พ.ช./กลุม
่ พภ.
1) Healthy Workplace Happy for Life
2) ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร/กิจกรรมก ้าวท ้าใจ Season 3/การเข ้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคน
่ งต่อการเกิดโรคเส ้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร
ในหน่วยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสีย
อายุ 35 ปี ขน
ึ้ ไป ด ้วยโปรแกรม
KPI 2.3 ร ้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
กลุม
่ บย.
KPI 2.4 ระดับความสําเร็ จของการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (LO) (เขียนผลงานส่งประกวด TPSA)
KPI 2.5 ร ้อยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทีบ
่ รรลุเป้ าหมาย

๒๔

กลุม
่ พภ.
กลุม
่ บย.

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานแผนผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด/ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ))
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิตมีผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนดรอบ 5 เดือนแรก พ..ก-.ค.ต)64)

Link
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและ
มาตรการ : https://shorturl.asia/9DLer
ได้ 1 คะแนน

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา

- รอยละ 50 ของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิง่ แวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก
1. จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
โรงพยาบาล (นอกสังกัด สธ.)

1 ครั้ง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ผลการดําเนินงาน : รับผลรวมกับเจาภาพกอง
ประเมินฯ

ตค..ม-.ค.64

https://drive.google.com/file/d/1APgNXBi1. ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ใน Nw_bDCt6efLSLW4m2ov96mZC/view?usp=sha
โรงพยาบาลตามกู ฏ กระทรวงว า ด ว ยการกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ พ.ศ. ring

2545 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอง
ประชุมกําธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
กพ..64 ดําเนินการเรียบรอยแลว

2. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาล

1 เรื่อง

ม.ค. 64

ก.ย. 64

ตค..ม-.ค.64

https://drive.google.com/file/d/12us_Lxj7RuEZfVOn2aTYqiynxoZUHpe/view?usp=sharing

1. ดําเนินการจัดทําเกณฑประเมินคุณภาพการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล
https://drive.google.com/file/d/1mriz89oiKrPG
2.จัดสงหนังสือแจงไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอความอนุเคราะห
v75EC8fjsieMGamTih_l/view?usp=sharing
ประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาล
นอกสังกัด สธ.)
กพ..64 ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพ อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนและ)
(.โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ

๒๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นพรอมจัดทําขอเสนอตอระบบ 1 ครั้ง
กํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ )Infectious waste Digital
)
4. พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุ
มกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 1 ระบบ
ออนไลน (Manifest System)

Link

ก.ค. 64 ก.ย. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

มี.ค. 64 ก.ย. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

5. ขับเคลื่อนการใชงานระบบควบคุมกํากับการขนสงมูล
ฝอยติดเชื้อออนไลน (Manifest System)

1 เรื่อง

ต.ค. 63

6. ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ

4 ฉบับ

ต.ค. 63

7. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียตอรางกฎหมายระดับ
อนุบัญญัต8ิ . จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูล
ฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
8. จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูลฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

https://drive.google.com/file/d/1FZUkw8ZkLazL
ก.ย. 64 ตค..ม-.ค.64
1. ทําหนังสือสงรายงานสถานการณการใชระบบกํากับการขนสงมูลฝอย nTe70g2sIIjdV6A4Q7jl/view?usp=sharing
ติดเชื้อ(Manifest System) เพื่อเปนการขับเคลื่อนการใชงานระบบฯ
https://drive.google.com/file/d/1ea6904AfIa9Zs7YN2mQxdSZGTak3bun/view?usp=sharing
2. ขอมูลสถานการณการใชงานระบบกํากับการขนสงมูลฝอย ติดเชื้อ
(Manifest System) ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563
กพ..64ติดตามการเขาใชงานระบบกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
)Manifest System)
ก.ย. 64 ตค..ม-.ค.64
อยูร ะหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม
ยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
กพ..64 จัดทํา ราง กฎหมายระดับอนุบัญญัติ
อยูร ะหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

https://drive.google.com/drive/folders/1AmJY
qiO9ktV6QRtwftjn8qLYBvu0YHY?usp=sharing

1 ครั้ง

เม.ย. 64 ส.ค. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

2 ครั้ง

พ.ค. 64 ก.ย. 64

-

ยังไมถึงกําหนด

๒๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

9. ลงพื้นที่ตรวจแนะนําและประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการ 46 แหง
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อยกระดับมาตรฐานฯ
10. จัดทําและสื่อสารประชาสัมพันธดานการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ

1 เรื่อง

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.พ.64
ยังไมถึงกําหนด
ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการ
รับทําการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ในวันพุธที่ 24 ก.พ. 64 ณ หางหุนสวน
จํากัด ไวท เฮลท แคร เขตดอนเมือง
ต.ค. 63 ก.ย. 64 ตค..ม-.ค.64
1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
ก.พ.64

11. พัฒนาเกณฑการประเมินมาตรฐานกิจการรับทําการ
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

2 เรื่อง

Link

1.ชุดขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณการแพรระบาดของ
COVID COVID -19 ดังนี้
1.1) ศักยภาพระบบการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ
1.2) แนวทางการจัดการหนากากอนามัย
1.3) แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากวัคซีน COVID-19
2.จัดทําแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือน หรือที่บาน
ก.ค. 64 ก.ค. 64 ก.พ.64
1.จัดทําแบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทําการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ ตามโครงการยก ระดับกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูล
ฝอย ติดเชื้อ กรมอนามัย
2. ผลการรับฟงความคิดเห็นตอแบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทําการ
เก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อจากศูนยอนามัย

๒๗

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
https://drive.google.com/drive/folders/
VzlW3dCnd_tg4lAqX4EVWVReGlDNyKxe
usp=sharing

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
https://drive.google.com/file/d/13W87bboTA0
DozYasDC033zTU84o5_CEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAp_8U5UPz
SmYg_VJnvUsOmS6N4QQSL/view?usp=sharin

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
12. พัฒนาและขับเคลื่อนแนวทางการจัดการของเสียและ
มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทอง
(peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 เรื่อง

ต.ค. 63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย. 64 ตค..ม-.ค.64
1.ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาแนวทางการจัดการ
มูลฝอยจากการลางไตผานทางชองทอง ครั้งที่ 2/2563
วันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2.จัดทําคําแนะนําแนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอย
ที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทอง
(peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน
ก.พ.64
ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธ คําแนะนํา เรื่อง
แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยที่เกิดจากกระบวน
การลางไตทางชองทองผานเว็บไซต สํานัก

Link
https://drive.google.com/file/d/1nzKkCThUdWrTnO
qXhh5lBVGNSy1kOay/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R_qIjtLSLKydSmpl
aZMFllSuAd1FC0Sj/view?usp=sharing

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
https://drive.google.com/file/d/1r9gV4_gT7M4fjqaGkjn4V
myMsa0bl8r4/view?usp=sharing

http://env.anamai.moph.go.th/main.php?filename=infectiouswaste

13. จัดทําชุดความรูการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19

1 เรื่อง

เม.ย. 64 ก.ย. 64 ก.พ.64
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
1.ชุดขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ การแพรระบาด https://drive.google.com/drive/folders/1lHxBOae5c
MaNlVPdkIvrQOLdAwdIXNC?usp=sharing
ของ COVID COVID -19 ดังนี้
1.1) ศักยภาพระบบการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ
1.2) แนวทางการจัดการหนากากอนามัย
1.3) แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากวัคซีน COVID-19

๒๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

14. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทําชุดความรูประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อ (เพิ่มเติม)

1 เรื่อง

ม.ค. 64 ก.ย. 64 ตค..ม-.ค.64
อยูระหวางดําเนินการ
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับประเภทและ
แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
ก.พ.64
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
1. ประชุมหารือรวมกับอาจารยจากจุฬาลงกรณ
https://drive.google.com/drive/folders/1Pq4X
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 ก.พ. 64 เพื่อกําหนดขอบเขต และรายละเอียด udPoq7UxhIEid4E93lrDsq9uh44?usp=sharing
ของเนื้อหาการเก็บรวบรวมขอมูลประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
2. จัดทํารายละเอียดการจางเก็บรวบรวมขอมูลประเภทและแหลงกําเนิด
มูลฝอยติดเชื้อ

15. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทําชุดความรูมาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทาง
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา

1 เรื่อง

ม.ค. 64 ก.ย. 64

1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
ทางชีวภาพ และเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา
กพ..64

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

1. ประชุมหารือรวมกับอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ https://drive.google.com/drive/folders/1TDy_A
11 ก.พ. 64 เพื่อกําหนดขอบเขต และรายละเอียดของเนื้อหามาตรฐานทาxiCbOpQGepMmiAIcLVSfBOQ5znY?usp=sharing
ชีวภาพ และแนวทางการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเทคโนโลยีการ
ฆาเชื้อดวยไอน้ํา
2. จัดทํารายละเอียดการจางเก็บรวบรวมขอมูลพรอมจัดทําชุดความรู
มาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทางการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
เทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา

๒๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
16. การสนับสนุนทางวิชาการ ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 เรื่อง

ต.ค. 63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย. 64 1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ก.พ.64
1.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เรื่อง
งานอนามัยสิ่งแวดลอมกับ COVID-19 ในประเด็น การประยุกตใช
ระบาดวิทยาโดยใชน้ําเสียเปนฐานและการจัดการหนากากอนามัยใน
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 วันที่ 15 ก.พ. 64
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

๓๐

Link
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
https://drive.google.com/file/d/1ca3zVhZJbRU2hx7UwTZgCZmN5kkzU2m/view?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ))
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
เปาหมาย

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิตมีผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนดรอบ 5 เดือนแรก พ..ก-.ค.ต)64)
ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

รอยละของ เทศบาล ที่สมัครเขารับการประเมิน EHA
ตัวชี้วดั
รอยละของ อบตที่สมัครเขารวมโครงการและ .
ประเมินตนเอง

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการ

https://shorturl.asia/3sW5V

มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา

ตัวชี้วดั

Link

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วดั

ได้ 1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน :
Link หลักฐานการดําเนิ นงานร้อยละของเทศบาลที่สมัค
เขารับประเมิน EHA (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค.64)
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รอยละของ อบต.ที่สมัครและประเมินตนเอง ป 2564
(ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.64) ได้ 0.5 คะแนน

2.0
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4.0
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5.0

ภาพรวม อบต นาอยู ป.2564_edit28-0264_edit2.xlsx

1. วิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใชในการ
1 ครั้ง ต.ค.63
ดําเนินงาน มาตรการที่กําหนด และประเด็นความรูที่นํามาใช
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม(EHA)
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู

ม.ค.64

ได้ 0.5 คะแนน

รายงานตัวชี้วัด EHA ครั้งที่ 1

รายงานผลการวิเคราะห KPI 1.27
1. จัดทํารายงานวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และความรู
อปท._edit2.pdf
ที่นํามาใชในการดําเนินงาน มาตรการที่กําหนด และประเด็นความรูท ี่
นํามาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตค..ม-.ค.64

๓๑

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
2. ขอรับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง 1 ครั้ง พ.ย. 63
สวนทองถิ่น LPA ประจําป 2563

ขอคะแนน LPA.pdf

ธ.ค. 63

ตค..ม-.ค.64
1. ประสานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อขอรับคะแนน LPA ป 2563
2. แจงผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น LPA
ประจําป 2563 ใหศูนยอนามัยทราบ

พ.ย. 63

ม.ค. 64

ตค..ม-.ค.64
เอกสารขอลงพื้นที่ 21-24 ธ.ค. 63.pdf
1. เลือกพื้นที่ถายทํา และประสาน กําหนดวัน และประเด็นเนื้อหาที่ตองการจัดทํา https://youtu.be/jq44nNFDIL8
สื่อสารคดี
1. ลงพื้นที่ ถายทําสารคดี วันที่ 21 - 24 ธ.ค 63
2. มีสื่อเพื่อใหความรู เขาใจแกบุคลากรสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ EHA

4. รวมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวของการ
1 ครั้ง ธ.ค. 63
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น LPA ป 2564

ธ.ค. 63

ตค..ม-.ค.64
1. ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวของการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น LPA ป 2564

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

VDO
1 ชิ้น

ขอแกไขคะแนน LPA.pdf
หนังสือเชิญประชุมจาก สถ. (ประชุมจัดทํา LPAฯ).pdf

5. โครงการพัฒนาความรวมมือประสานนโยบายและบูรณา
การระดับทองถิ่น

1 ครั้ง ม.ค. 64 มี.ค. 64

ตค..ม-.ค.64
รายละเอียด MOU.pdf
1. รายละเอียดการดําเนินงานรวมภายใตการลงนามความรวมมือระหวางกรมอนามัย และ
กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น
2. ราง บันทึกความรวมมือประสานนโยบายและบูรณาการระดับทองถิ่น ระหวางกรมอนามัย
และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม )Environmental Health
Accreditation: EHA) ปี 2564

1 ครั้ง ม.ค. 64 ม.ค. 64

ต.ม.ค-ค..64
1. จัดทําหนังสือประชาสัมพันธสมัครรวมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม (EHA) ป 2564 ถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2. ทบทวน และปรับปรุง คูมือการดําเนินงาน EHA ป 64 และคูมือการใชโปรแกรม
EHA Smart App

๓๒

ประชาสัมพันธถึงสถ..pdf
คูมือ EHA 64.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
Link
7. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

2 ครั้ง ม.ค. 64

พ.ค. 64 ตค..ม-.ค.64
1. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้ง
ที่ 1) วันที่ 18 ม.ค. 64
(ครั้งที่ 2) ยังไมมีการดําเนินการ

หนังสือเชิญประชุมวันที่ 18 ม .ค.64.pdf

ก.พ.64
หนังสือเชิญประชุม 19 ก .พ.64.pdf
2. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที่ 2) วันที่ 19
ก.พ. 64
402 แหง ม.ค. 64
8. จัดทําเกียรติบัตรใหอปท. ที่ผา นการรับรองการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบตั ร ประจําป 2563

พ.ค. 64

ต.ค.-ม.ค.64

1. จัดทําทะเบียน อปท. ที่ไดรับเกียรติบัตร ประจําป 2563

แจงศูนยตรวจสอบรายชื่อ.pdf

2. จัดทําหนังสือแจงศูนยอนามัยใหยืนยันรายชื่อ อปท. ที่ไดรับเกียรติบัตร
ก.พ.64 1. มีทะเบียน อปท. ที่ไดรับเกียรติบัตร ประจําป 2563 เพื่อเตรียมสง รายชื่อจัดทําเกียรติบัตร สงโรงพิมพ.xlsx
ใหโรงพิมพจัดทําเกียรติบัตร

๓๓
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KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
Link
9. จัดทําสื่อโมชั่นกราฟก "พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(EHA)"

1 เรื่อง

10. จัดทําชุดนิทรรศการ "พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA

1 ชุด

ก.พ.64

พ.ค. 64

11. กํากับติดตามขอมูลการดําเนินงานตัวชี้วัดจากศูนย และ
รวบรวมผลการประเมิน จัดทําหนังสือรับรองและทะเบียน อปท.
ที่เขารับการประเมิน

1 ครั้ง

มิ.ย. 64

ก.ย. 64 ก.พ.64

12. ชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ อบต.จัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู ป 2564

1 ครั้ง

ก.พ.64

พ.ค. 64 ก.พ.64

1. จัดทํา (ราง) สื่อโมชั่นกราฟก "พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)"
2. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจางการผลิตสื่อความรู
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
(Environmental Health Accreditation: EHA) สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ก.พ.64
https://drive.google.com/file/d/1uMPo
1. จัดทํา (ราง) เนื้อหานิทรรศการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย oiWmVgwY8NBDersAwPyCLx0uQghd/vi
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)
ew?usp=sharing

1. จัดทําหนังสือขอความรวมมือรายงานความกาวหนาเพื่อกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
ต.ค.63

ธ.ค.63

https://drive.google.com/file/d/1oG
P5JqjlrTQ6C2VLi2NCWAgXM0jyKGA
o/view?usp=sharing

ตค..ม-.ค.64
1. สนับสนุนศูนยอนามัยในการชี้แจงการดําเนินงานทิศทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน ป 2564 ไดแก
- ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
- ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
2. ประชาสัมพันธโครงการผานกลุมไลนเครือขายขับเคลื่อนงาน อบต.นาอยู

๓๔

https://drive.google.com/file/d/1UC
Jnf2_fivcYcIPgXcNqho5D9Gm1J1Qa
/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/3/
folders/1AP2VTVySRzDM2UOQCoBI
MxKOrC-vlDak

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
Link
https://drive.google.com/drive/u/3/fold
ers/198tIUpS5HDECDSfVEhK5xnAlDZKSqp3

13. ทําใบประกาศเกียรติคุณรับรองผานการประเมินองคการ
บริหารสวนตําบลมีการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมเพื่อทองถิ่นและ
ชุมชน ระดับนาอยูและนาอยูย ั่งยืน ป 2563

1 ครั้ง

ธ.ค.63

ม.ค.64

ตค..ม-.ค.64
1. ทําหนังสือขอลายมือชื่อในใบประกาศเกียรติคุณฯ
2. จัดทําใบประกาศเกียรติคุณฯ ให อบต. ที่ไดรับการรับรอง ของศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี

14. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สารคดีความรู ชุดนิทรรศการ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2 เรื่อง

พ.ย.63

พ.ค.64

ตค..ม-.ค.64
1. จัดพิมพคูมือ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพือ่ ทองถิ่นชุมชนนาอยู เพิ่มเติม
จํานวน 2000 เลม และสงคูมือสนับสนุนศูนยอนามัยเพิ่มเติม (ธ.ค.63)
2. ลงพื้นที่ถายทําสารคดีการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวน
ตําบลโกงธนู จังหวัดลพบุรี (ม.ค.64)

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/
1v1YaOD7UeC5GBMF3HfsZkXVMCkIJQNOC

กพ..64
3. รางเนื้อหาชุดนิทรรศการ อบตจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพือ่ ทองถิ่นชุมชนนาอยู.

(ราง)เนื้อหาชุดนิทรรศการ อบต.นาอยู.pdf
(ราง)ออกแบบ backdrop Bass-01-01.jpg

15. พัฒนาหลักสูตรออนไลน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น

2 เรื่อง

ต.ค.63

มิ.ย.64

ตค..ม-.ค.64
1. จัดทําโครงสรางหลักสูตร และถายทําวิดีโอสือ่ การสอนหลักสูตรออนไลนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. จัดทําโครงสรางหลักสูตร และถายทําวิดีโอสือ่ การสอนหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ การ
จัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
กพ..64
3. เตรียมเนือ้ หาหลักสูตรและขอสอบของหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหลักสูตร อสมเชีย่ วชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัย.
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนขอมูลในการสรางคอรสในMOOC ANAMAI

๓๕

สารคดี “อบต.นาอยู สูประชาชนสุขภาพดี

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

ขอสอบหลักสูตรการจัดการ อวล.สําหรับ อปท..pdf
ขอสอบหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญฯ ออนไลน.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
Link
16. ติดตามความกาวหนาของการสมัคร
เขารวมโครงการ ประเมินตนเอง และการ
ประเมินรับรองของ อบต. ใน Google
form

12 ครั้ง ต.ค.63

ก.ย.64

https://drive.google.com/drive/u/3/fo

ตค..ม-.ค.64

1. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel lders/1hqT4ljWU_Fsre36Rh7r49fXQYn
file เปนขอมูลสะสม ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63)
zw5w4T
2. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel
file เปนขอมูลอัพเดทเดือน ม.ค.64

ภาพรวม อบต นาอยู ป.2564_edit283. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel 02-64.xlsx
กพ..64

file เปนขอมูลอัพเดทเดือน กพ..64 (รอหลักฐาน เนื่องจากตอง Export ขอมูลสิ้นเดือน กพ..64)

17. สรุปผลการประเมินตนเอง และ
ประเมินรับรองของ อบตในภาพรวม .
ประเทศและรายศูนยอนามัย

4 ครั้ง ต.ค.63

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

https://drive.google.com/drive/u/3/
folders/1kPj1niqL7vpfBIlD0lEhsxJ70
rGIFXbD

กพ..64 มีการติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูล

ระหวางดําเนินการ

ก.ย.64 ตค..ม-.ค.64

รวบรวมใน Excel file เปนขอมูลอัพเดทเดือน กพ..64 และจะจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
ไตรมาส 2 ในเดือน มีค..64

๓๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
Link
18. ประชุมราชการ เพือ่ พัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ
ทองถิ่นชุมชนนาอยู

3 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ค.64

ตค..ม-.ค.64
1. จัดประชุมหารือการบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมรวมกับสํานักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2563 วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือจุดรวมในการบูร
ณาการงานกับสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)
2. จัดประชุมราชการพัฒนาแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู สําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน (อสม.) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 วัตถุประสงคเพื่อหารือการ
พัฒนาหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอมในรูปแบบออนไลน
กพ..64
มีการติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel file เปนขอมูล
อัพเดทเดือน กพ..64 และจะจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน ไตรมาส 2 ในเดือน มีค..64

19. ประชุมราชการ จัดทําหลักเกณฑและ
แนวทางการพัฒนาผูตรวจการอนามัย
สิ่งแวดลอม

2 ครั้ง ม.ค.64 ก.ค.64

ตค..ม-.ค.64

1. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
(Environmental Health Inspector) ในวันศุกรที่ 8 มกราคม 2564 วัตถุประสงคเพื่อรวม
พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอมพรอมหลักสูตรสําหรับ
ผูตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
กพ..64

วางแผนการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
)Environmental Health Inspector) ในเดือน มีค..64

๓๗

https://drive.google.com/drive/u/3/folder
s/1IuhTXkSQYIfRh4QHJzEvTs7E2uJ54Y3n

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

https://drive.google.com/drive/u/
3/folders/1RtvqYmexDkMDOraVetX0BF0u5tS0I1z

อยูระหวางดําเนินการยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
Link
20. สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อสม.
สาขาการจัดการสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม

3 งาน

ต.ค.63 ก.ย.64 ตค..ม-.ค.64

1. รวมงานประชุมคัดเลือก อสม ดีเดน ระดับเขตและภาคกลาง ประจําป.2564 สาขาการ
จัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิง่ แวดลอม ระหวางวันที่ 15-16 ธค..63 ณ ศูนยพัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

กพ..64

2. รวมงานประชุมคัดเลือก อสม ดีเดนระดับชาติ ประจําป.2564 สาขาการจัดการสุขภาพ
ชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 1-2 กพ..64 ณ หองประชุมกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พ.64.เดือน ก)

๓๘

https://drive.google.com/drive/u/
3/folders/1MPI3wAvJmRR_13vnLjn
2h2sJgmlDv5KU

2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคใต ป64_จ.
นราธิวาส.pdf
2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคเหนือ ป64_จ.
สุโขทัย.pdf
2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคอีสาน ป64_จ.
บุรีรัมย_edit1.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ))
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิตมีผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนดรอบ 5 เดือนแรก พ..ก-.ค.ต)64)

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

หนวยงาน
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

Link
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและ
มาตรการ :https://shorturl.asia/pQ9xV

มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา จากตารางคาเปาหมาย

ขอมูลฐานการคํานวณ

รอบการประเมิน

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดี
มากขึ้นไป รอยละ

6 เดือนแรก

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วดั )
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
85.5
86
86.5
87
87.5

6 เดือนหลัง

88

88.5

89

89.5

90

ผลงานดังนี้ คาเปาหมาย คือ โรงพยาบาลผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไปรอยละ 87.5 ผลการดําเนินงานได รอยละ 89.56 ดังนั้น ตรงกับผลลัพธขอตัวชี้วัดที่ระดับ 1.0

๓๙

ได้ 1 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : ได้ 1 คะแนน Link หลักฐาน
การดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
https://drive.google.com/drive/folders/1UNK1pdS_bwTSJLRAYfT5mL857zpOKIT?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1 ชุดขอมูล ต.ค. 63 ม.ค.64 ตค..ม-.ค.64
ขอมูลผลการดําเนินงาน วิเคราะหผลการ
- ขอมูลผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2563
ดําเนินงาน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
- 1.1 การวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา
1.ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ
- 2.1 ขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
2.ดานผูรับบริการมีขอมูล
- 2.2 ขอมูลความตองการความคาดหวังความพึงพอใจของผูรับบริการผูมีสวนไดเสีย
3.ดานผูมสี วนไดเสียมีขอมูล
- 3.1 ตามมาตรการสําคัญ (PIRAB)
- 3.2 แผนการขับเคลื่อน
4.ประเมินความเสี่ยง
- 4.1 ประเมินความเสี่ยง
5.ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
- 5.1 เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
6.ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ
- 6.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบที่นาํ มาใชสนับสนุน
นํามาใชสนับสนุนใหมี

https://drive.google.com/drive/folders/1
1K_34PFy2ZK8dJA5DJ9WtvzOIXMJm4y?usp=sharing

2 ครั้ง ต .ค.63 พค..64 ตค..ม-.ค.64
กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- จัดทําและขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมใน
- จัดทําหนังสืออนุมัติจัดการประชุม หนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุม
- ครั้งที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับการพัฒนา
โรงพยาบาล

https://drive.google.com/drive/folders/1Mz
kYxEsBu7sfDoyPF7yYsBunx8fjGkck?usp=shar
ing

- ขอมูลวิชาการ/สื่อ/คูมือ/เอกสารสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ

กพ..64 เตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 2 ในเดือน พค..2564

๔๐

https://drive.google.com/drive/folders/1rbo
l6AmtiwZkUA_G8qoTgp0TAVTBdvak?usp=s
haring

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน/ คณะทํางานวิชาการ
GREEN & CLEAN Hospital

กิจกรรม 3 จัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
4 ครั้ง

1 เรื่อง

ต.ค.63

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1nzaNl7
ก.ค.64 ตค..ม-.ค.64
ครั้งที่ 1 จัดการประชุมคณะทํางานวิชาการ GREEN & CLEAN Hospital วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 g8F0SvNZYqpMu70TSMdK1w5kC?usp=sharing
เวลา 09.30๓๐ - 14.00 น. ณ หอง ประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5ชั้น 5สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
- จัดทําคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital และคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitalประจําป งบประมาณ 2564
ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

มี.ค.64

ก.พ.64 การประชุมคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2564
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร5 ชั้น4 กรมอนามัย

https://drive.google.com/drive/folders/1VQRD
C_KovyFfkpCSHcpJatVIYlgEQUTG?usp=sharing

ตค..ม-.ค.64

https://drive.google.com/drive/folders/
1czllC6OwsBV0EfPoawG8wdjp7RYZls4?usp=sharing

- ลงนามสัญญาจาง 11 ม.ค. 64
- จัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
- ประสานวิทยากรและจัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
- ประสานผูร ับจางและประชุมเตรียมการบันทึกวีดีโอ
ก.พ.64 ถายทําเสร็จแลววันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 (ผูรับจางกําลังดําเนินการตัดตอ)

๔๑

https://drive.google.com/drive/folders/1P
Fsv50e76WCsoAxKEwshSU5vR6IMjSHA?usp
=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
กําหนดเกณฑและแนวทางการประกวด
นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2 ครั้ง

ธ.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

กค..64 ต.ค.-ม.ค.64
- ครั้งที่ 1 การประชุมเพือ่ กําหนดเกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital วันศุกรที่
4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
- จัดทําคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 81/2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมฯ ประป 2564 ลงวันที่
19 มกราคม 2564
- จัดทํา(ราง)เกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ป 2564

กพ..64 - จัดทํา(ราง)เกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ป 2564
- เตรียมการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2564

Link
https://drive.google.com/drive/fol
ders/1osiWBqrai6NznIeQfALtjfxbKnAgzju?
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13QrGc
YipWNpYaPLSVlaILj4NVlO18ofw?usp=sharing

กิจกรรม 5 จัดการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดนวัตกรรม GREEN &
CLEAN Hospital

1 ครั้ง

มิ.ย.64

ก.ค.64 ก.พ.64
- จัดทําคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 81/2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมฯ ประป 2564
ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
- แนวทางการประกวดนวัตกรรม เพื่อเตรียมเสนอการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม
GREEN & CLEAN Hospital

https://drive.google.com/drive/fol
ders/16ql5Ruj41HdexxTWl0lN2dV
dB256N9v-?usp=sharing

กิจกรรม 6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ชุดนิทรรศการ และ ใบประกาศนียบัตร
เพื่อสงเสริมการพัฒนามาตรฐาน GREEN &
CLEAN Hospital

1 งาน

ม.ค.64

มี.ค.64 ต.ค.-ม.ค.64
1.ใบประกาศ
- ออกแบบใบประกาศ
- ขออนุมัติใชลายมือชื่ออธิบดีกรมอนามัยในใบประกาศ
- ลงนามสัญญาจางจัดทําใบประกาศแลว กําหนดสงงาน ประมาณวันที่ 29 มกราคม 2564
2.รางเลมคูมือโรงพยาบาลสนาม
- จัดทํารางเลมคูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสนาม (ฉบับปรับปรุง)
- ลงนามสัญญาจางจัดพิมพแลว จํานวน 5,000 เลม
ด
3.จั ทํารางเนื้อประกอบการจัดทําคูมือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข (สงเนื้อหาวิชาการของกรมอนามัยไป
ยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 22 มกราคม 2564)
กพ..64 1. ใบประกาศจัดพิมพเสร็จแลว ตรวจรับงานแลว วันที่ 29 มกราคม 2564
2. เลมคูมือโรงพยาบาลสนาม

https://drive.google.com/drive/fol
ders/1HSwY6zg4kgsBqDYmm6t1p8
NxhwLeYDVD?usp=sharing

๔๒

https://drive.google.com/drive/folders/18
OO0sngXukj3CMl53Zs5LwOtCDUAGEDm?
usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ))
กลับหน้าหลัก

KPI 1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (ตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง / อาหารริมบาทวิถี (Street Food
Good Health) จังหวัดละ 1 แหง) (ประเด็นสวมสาธารณะ/การจัดการขยะ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิตมีผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนดรอบ 5 เดือนแรก พ..ก-.ค.ต)64)

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและ
มาตรการ
: https://shorturl.asia/N652w

ผลการดําเนินงาน : รับผลรวมกับเจาภาพ

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วดั มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา

- รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยผานเกณฑ หมายถึง จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ในสถานประกอบการประเภท ตลาดนัด นาซื้อ (Healthy
Market) จังหวัดละ 1 แหง และอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แหง ผานเกณฑฯ

ตัวชี้วัด
รอยละของการประเมินตนเองตาม
เกณฑมาตรฐานผาน Google form

Link

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
0.2
50
39 (แหง)

. จัดทําชุดความรูเ รื่อง การจัดการสวม

0.4
60
46 (แหง)
1

0.6
70
54 (แหง)

0.8
80
62 (แหง)

1
100
77 (แหง)

1 ต.ค.63 31 มี.ค.64 ต.ค.-ก.พ.64

1. โปสเตอรความรู เรื่อง สวมสาธารณะวิถีใหมเพื่อทุกคน (The New Normal Public Toilet for All)
2. Info ใชสวมสาธารณะอยางไร ปลอดภัยจาก COVID-19

กพ..64 กิจกรรมเสร็จสิ้น
2. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสรางความรอบ
รู ดานการจัดการสวม

1

1 ต.ค.63 31 มี.ค.64 ต.ค.-ก.พ.64
1. โปสเตอรความรู เรื่อง สวมสาธารณะวิถีใหม เพื่อทุกคน (The New Normal Public
Toilet for All)
2. Info ใชสวมสาธารณะอยางไร ปลอดภัยจาก COVID-19
กพ..64 กิจกรรมเสร็จสิ้น

๔๓

https://drive.google.com/file/d/1UtQMxXZYBAZdGa9ZTsrQGgvTb6EfED/view?usp=sharing

https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=1361
https://drive.google.com/file/d/1UtQMxXZYBAZdGa9ZTsrQGgvTb6EfED/view?usp=sharing

https://env.anamai.moph.go.th/ewt_d
l_link.php?nid=1361

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (ตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง / อาหารริมบาทวิถี (Street Food
Good Health) จังหวัดละ 1 แหง) (ประเด็นสวมสาธารณะ/การจัดการขยะ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาห เริ่มตน สิ้นสุด
มาย

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1

https://drive.google.com/file/d/14DX
1 ต.ค.63 31 มี.ค.64 ต.ค.-ก.พ.64
ดําเนินการประสานความรวมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหดําเนินการออกขอบัญญัติ JCYEOU7GRQ3IAamco7gb1s2M1H0K/view?usp=sharing
ทองถิ่น เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
กพ..64 กิจกรรมเสร็จสิ้น

4. จัดทําชุดความรูเ รื่องการจัดการมูลฝอย

1

1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 กพ..64
คนหาขอมูล เพื่อเตรียมจัดทําสื่อ ชุดความรู สนับสนุนการดําเนินงาน

ยังไมถึงกําหนด

5. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสรางความรอบรู
ดานการจัดการมูลฝอย

1

1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 กพ..64
ชองทางการสื่อสารใหมๆ เพื่อเตรียมการเผยแพรประชาสัมพันธสื่อสารความรู

ยังไมถึงกําหนด

6. ขับเคลื่อนกฎหมายใหมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการจัดการมูลฝอย

1

1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 กพ..64
ประสานงานภาคีเครือขายที่มสี วนเกี่ยวของในการดําเนินงานดานการจัดการมูลฝอยทั่วไป

ยังไมถึงกําหนด

7. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยทีม่ ีประสิทธิภาพ

1

1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 กพ..64
ประสานงานเจาภาพตัวชี้วัด เพื่อเตรียมกําหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง

ยังไมถึงกําหนด

3. ขับเคลื่อนกฎหมายใหมีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพการจัดการสวมและปฏิกูล

๔๔

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ))

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา รอบ 5 เดือนแรก (รอยละ 50 = 1 ฉบับ)

- รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติทไี่ ดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย (รอยละ 60 ตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ กรมอนามัย ป 2563-2565
1 ชุดขอมูล ต.ค. 63

Link
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและ
มาตรการ : https://shorturl.asia/po1Es

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิตมีผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนดรอบ 5 เดือนแรก พ..ก-.ค.ต)64)

1. ทบทวน สืบคน วิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา (ราง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบกิจการ ที่ตองจัดใหมี
บอดักไขมัน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดใหมีบอดักไขมัน
รวมทั้งมาตรฐานของบอดัก ไขมัน พ.ศ. ....
2. จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพื่อพิจารณาแนวทางการออก ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบกิจการทีต่ องจัดใหมีบอดัก
ไขมัน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดใหมีบอดักไขมัน
รวมทั้งมาตรฐานของบอดักไขมัน พ.ศ. ...
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

กลับหน้าหลัก

ม.ค. 64

ตค..ม-.ค.64

มีชุดขอมูลวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําราง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ จํานวน 1 ชุด

https://drive.google.com/file/d/15tT
mxdaq46OkNuZlrvlPGY3AdUyssJxA/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nC
จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพือ่ พิจารณาแนวทางการออก wbbr5i90fNkUL7byeUQci9bwtR9CxY/
view?usp=sharing
ประกาศไปแลว 1 ครั้ง ในวันที่ 21 ม.ค. 64

3 ครั้ง

ม.ค. 64 พ.ค. 64

ตค..ม-.ค.64

3 ครั้ง

ก.พ. 64 มิ.ย. 64

กพ..64

๔๕

ได้ 1 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : รับผลรวมกับเจาภาพศูนย
บริหารกฎหมาย

ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมาย https://drive.google.com/file/d/17ShGprvrCR
uvzWbtlD2n6GA0Bz_gR6vC/view?usp=sharing
เกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข ครั้งที่ 6-1/2564 วันที่ 4 ก.พ. 64

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

กลับหน้าหลัก

Link

5. เสนอ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบ
กิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ ตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง
กฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติ ตามกฎหมายวาดวย การสาธารณสุข

1 ครั้ง

ก.ค. 64

ก.ค. 64

ยังไมถึงกําหนด

6. ปรับปรุง แกไข และจัดทําประกาศฯ ใหมีความสมบูรณ ตามมติ
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติฯ

1 ฉบับ

ส.ค. 64

ก.ค. 64

ยังไมถึงกําหนด

7 มี (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานประกอบ
กิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ เสนอตอคณะกรรมการสาธารณสุข

1 ครั้ง

ก.ค. 64

ก.ค. 64

๔๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ()
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

กลับหน้าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิตมีผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนดรอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.64)
คะแนนที่ได
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
รอยละผลผลิตไดครบตามมาตรการ
80
85
90
95
100
และแผนการขับเคลื่อนที่กาํ หนด

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนและมาตรการที่กําหนด :

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา

ผลการดําเนินงาน :
51 ได้ 0.25 คะแนน Link

ได้ 0.5 คะแนน

https://shorturl.asia/vPFSU

5.1 รอยละการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)
คะแนนที่ได
รอยละการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน
ใหเปนมาตรฐาน/คูม ือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)

0.05
60

0.1
70

0.15
80

0.2
90

0.25
100

http://env.anamai.moph.go.th/dow
load/kpi/2564/SOPreleaseForm.pdf

5.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านปจจุบันกับไตรมาส ที่ผานมา
คะแนนที่ได
จํานวนขอตรวจพบจากรายงานของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน

0.05
>5 ขอ

http://env.anamai.moph.go.th/do
wnload/kpi/2564/SOPpublishedW
b.pdf

0.1
4-5 ขอ

0.15
3-4 ขอ

๔๗

0.2
1-2 ขอ

0.25
0 ขอ

5.2 ได้ 0.25 คะแนน Link
http://env.anamai.moph.go.th/do
wnload/kpi/2564/CompareReports
63-64.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน /การ
ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

http://env.anamai.moph.go.th/do
2 ครั้ง
-ต.ค.63 -ต.ค.63 ตค..ม-.ค.64
(5เดือนแรก) -มี.ค.64 -มี.ค.64 จัดทําเอกสารผลการวิเคราะหการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหนวยงานขึ้น wnload/kpi/2564/2.1.1.9.pdf
(5เดือนหลัง)
เว็บไซตสํานักฯและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

2. ทบทวนรายชื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
- คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตามและ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.2564

1 ครัง้

พ.ย.63

http://env.anamai.moph.go.th/do
พ.ย.63 ตค..ม-.ค.64
wnload/kpi/2564/2.1.1.6.pdf
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรคุณภาพคู
คุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวยคณะที่ ๒.๗ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
http://env.anamai.moph.go.th/
ภายในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและ คณะที่ ๒.๘ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
download/kpi/2564/2.1.1.11.pdf
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

3. จัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน / ผู
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
4. ชี้แจงการดําเนินงานระบบควบคุมภายในหนวยงาน /
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ ศ.2564.

1 ครัง้

ธ.ค.63

ธ.ค.63

1 ครัง้

ม.ค.64 ม.ค.64

2 ครั้ง
5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคลอง
กับการวิเคราะหและนําจัดทําระบบควบคุมภายที่ประกอบดวย
หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนงานที่มีจุดควบคุม/

- รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน

ตค..ม-.ค.64

http://env.anamai.moph.go.th/do

จัดทําแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในและผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ของสํานัก wnload/kpi/2564/2.1.1.12.pdf
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2564
ตค..ม-.ค.64 ชี้แจงและสื่อสารเอกสารแนวทางตามระเบียบวิธีการ แบบฟอรการรายงาน ผส.ปจ.แบบ1-3 และ http://env.anamai.moph.go.th/do
แบบฟอร ปต.4 ปค.๔ แบบติดาม ปค.๔ ขอสังเกตจากการประชุมพัฒนาศักยภาพ ผูตรวจสอบภายในประจํา wnload/kpi/2564/2.1.1.14.pdf

หนวยงานฯ กลุม ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูแ ละพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู http://env.anamai.moph.go.th/do
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เพือ่ ทราบ โดยการจัดประชุม สงอีเมล และขึ้นเว็บไซตสํานักฯ
wnload/kpi/2564/2.1.1.13.pdf
-ก.พ.64
-ก.ค.64

-ก.พ.64 ก.พ.64 นําประเด็นที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมา เปนขอมูลนําเขาเพื่อให
-ก.ค.64 คณะกรรมการ คณะทํางานและผูที่มีหนาที่รับผิดชอบทบทวน SOP หรือ Flow chart หลักเกณฑ/
แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนงานที่ควรปรับปรุง
โดยการเพิ่มเติมจุดควบคุม เพื่อปด Gap ที่มีความเสี่ยงตอการดําเนินงาน
ไมบรรลุเปาหมาย ไดแก
- กระบวนงานการพัฒนากฎหมาย
- บริหารงบประมาณ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔๘

http://env.anamai.moph.go.th/do
nload/kpi/2564/SOPpublishedWe
pdf
http://env.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/SOPreleaseFo
rm.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ()

KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

กลับหน้าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
6 . - ประกาศแจงผูเกี่ยวของทราบ / ใชงาน

7. จัดทํารายงานการควบคุมภายในใหครบถวน ถูกตอง
และจัดสงตามกําหนด แบบติดตาม ปค.5) สวนงาน
ยอย รอบ 6 เดิอน

เปาหมาย เริ่มตน
2 ครัง้

1 ครัง้

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link
http://env.anamai.moph.go.t
h/download/kpi/2564/SOPpu
blishedWeb.pdf

-ก.พ.64
-ก.ค.64

-ก.พ.64 ก.พ.64
-ก.ค.64 - แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

เม.ย.64

เม.ย.64 ก.พ.64 จัดทําสรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน
- อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยนําแบบ ปค.5 ของปงบประมาณ 2563 มาติดตามผลการดําเนินงานวาไดดําเนินกา ภายในเดือนมีนาคม (รอบ 6 เดือน)
ตามการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม ผลเปนอยางไร เพื่อนํามาสรุปลงในเขา
แบบฟอรมรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
( แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย) โดยตองรายงานใน แบบฟอรมนี้ ภายในเดือน
มีนาคม (รอบ 6เดือน)

กรมอนามัย
- จัดทําหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมลงนาม
- นําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) จํานวน 3
กระบวนงาน เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดแก
- กระบวนงานการพัฒนากฎหมาย
- บริหารงบประมาณ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

8. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 3 ครัง้
ปงบประมาณ พศ..2564 ในระบบ Google ฟอรม และทําหนังสือเปนลาย
ลักษณอักษรและเสนอ ผอ .ลงนาม และนําขึ้นเว็บไซตสํานัก ว .สว.
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน แบบ )
ปจ..ตส1)
2. แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ปจ..แบบ ตส)2)
3. แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน ปจ..แบบ ตส)3)

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

-ธ.ค63 -ธ.ค63 จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
-มี.ค.64 -มี.ค.64 หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) และพบขอตรวจพบ 2 ดาน ไดแก
-มิ.ย.64 -มิ.ย.64 การเงินและการบรืหารงปม. ซึ่งไดจัดทําแบบรายงาน

(แบบ ตส.ปจ.2) รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ ผส.ปจ.
และไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว ดังนี้
1.ดานการเงิน มีการทําหนังสือแจงเวียนแนวปฏิบัติในการยืมเงิน
ราชการ
2. ดานการบริหารงปม. มีกลไกการกํากับติดตามการเบิกจายฯ โดย
สื่อสารผลการเบิกจายในไลนสํานักฯ เพื่อเปนการกระตุนการเบิกจาย
ของกลุมงาน และกําหนดใหเปนวาระสืบเนื่องการประชุมสํานักฯ ราย
เดือน เพื่อเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย

Link
แบบรายงาน (แบบ ตส.ปจ.1 และ 2)

https://bit.ly/2NkqKgZ
(หลักฐาน 1) ดานการเงิน
https://bit.ly/39NhBoY
(หลักฐาน 2) ดานการบริหาร งปม
https://bit.ly/2NnPUvk

ก.พ.64

วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/
ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน**
รวบรวมหลักฐานที่ดําเนินการแกไขแลว
สําหรับ วาระสืบเนื่องเพื่อเรงรัดการเบิกจายกลไกการกํากับติดตามการ ธ.ค.63 https://shorturl.asia/Eif2k

เบิกจายฯ เพื่อเปนการกระตุนการเบิกจายของกลุมงาน และกําหนดให ม.ค.64 https://shorturl.asia/Ap1Oy
เปนวาระสืบเนื่องการประชุมสํานักฯ รายเดือน เพื่อเรงรัดการเบิกจาย ก.พ.64 https://bit.ly/2ZFysFj
ใหเปนไปตามเปาหมาย

๕๐

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

9. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านจากแบบรายงานตรวจสอบ 1 ครัง้
ภายในประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พศ.25641 ไตรมาส เทียบกับ
ไตรมาส 4 ปงบประมาณ พศ.2563

10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตามแผน ค.64.เริ่มรายงานฯ เดือน ม (รายเดือน)
* ทั้งนี้ ในระหวางเดือน ธ.ค.63-ม.ค.64 กลุมตรวจสอบภายใน
มีการชี้แจงเกณฑ KPI Template

8 ครัง้

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

http://env.anamai.moph.go.th/down
ก.พ.64 ก.พ.64 ก.พ.64
จัดทําสรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงานและ มีการ load/kpi/2564/CompareReports6364.pdf
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และ
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน โดยมีการนําแบบรายงาน ตส.ปจ ไตร
มาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มาเปรียบเทียบกัน
และแนบหลักฐานที่ไดการดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
ธ.ค.64 ก.ค.64 ต.ค.-ม.ค.64 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมดําเนินการ
- 24 ธ.ค.63 ถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ป 64ระดับกรมลงสูร ะดับกลุม - สรุปประชุม 24 ธ.ค.63
งาน และชี้แจงเกณฑแตละตัวชี้วัดใหกับกลุมที่เกี่ยวของและผูรับผิดชอบในการ https://bit.ly/2LHxUvv
ประชุมสํานักฯ เดือนธ.ค.64
- พิธีลงนามคํารับรองฯ 29 ธ.ค.63
- วันที่ 29 ธ.ค.63 พิธีลงนามคํารับรองฯ ป 64 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
https://bit.ly/35Yf22f

- 28 ม.ค. 64 รายงานความกาวหนาการ ดําเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1 ในการ
ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.-ม.ค.64
http://env.anamai.moph.go.th/downloa
d/meeting/2564/Meetting4-2564.pdf

ก.พ.64
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
- วันที่ 25 ก.พ. 64 รายงานความกาวหนาการ ดําเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1 ในการประชุม 25 เดือน ก.พ.64
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

๕๑

https://bit.ly/2ZFysFj

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ))

KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

กลับหน้าหลัก

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมา
ย

เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

Output ผลผลิต : มีการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด ตามรอบระยะเวลา และกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยจัดทํารายงาน
“แบบรายงานผลการดําเนินงาน” ตามแผนบริหารจัดการ (ตามแบบฟอรมที่ 4 และแบบฟอรมที่ 5)

Link หลักฐาน
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการ :
1) http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/form4.pdf
2) http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/form5.pdf

(กองแผนงานพิจารณาใหคะแนน)
ระดับคะแนนที่ 5 Outcome มีผลลัพธตรงเปาหมายคํานวณตามสัดสวนที่กําหนด
คะแนนที่ได
0.2
0.3
รอยละของการดําเนินงาน
ตามแผน

ดําเนินการได <50 % ของ
กิจกรรมตามรอบระยะเวลา

ดําเนินการได 50-79 % ของ
กิจกรรมตามรอบระยะเวลา

ผลการดําเนินงาน :
0.4

0.5

ดําเนินการได 80-89 % ของกิจกรรม
ตามรอบระยะเวลา

1. วิเคราะหโครงการสําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑการคัดเลือก 1 ครั้ง ธ.ค. 63
โครงการสําคัญของหนวยงานในการนํามาจัดการบริหารความเสี่ยง โดยมีปจจัย
และเกณฑการคัดเลือก คือ
1) ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมอนามัย โครงการสําคัญ/กิจกรรม
สําคัญ ของกรมอนามัย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564, คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมอนามั ย , โครงการที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กบริ ห ารความเสี่ ย งเชิ ง
ยุทธศาสตรกรมอนามัย
2) งบประมาณที่ไดรับ
3) ความจําเปนตองเรงรัดการดําเนินงาน
โดยเกณฑการใหคะแนนพิจารณาจากผลกระทบจากนอยไปมาก และนําโครงการที่มี
เกณฑคะแนนสูงสุด มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตอไป

ม.ค.64

ดําเนินการได 90-100 % ของ
กิจกรรมตามรอบระยะเวลา

ตค..ม-.ค.64
โครงการทีไ่ ดรับการคัดเลือกตามเกณฑฯ
ตามแบบฟอรมคัดเลือกโครงการ
กพ..64 รายงานความกาวหนาตาม

(แบบฟอรมคัดเลือกโครงการ)

ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ม .ค.64

๕๒

(กองแผนพิจารณาใหคะแนน)
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.2
projectSelection.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
2. ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ไดรับการคัดเลือก

เปาหมาย เริ่มตน

Link หลักฐาน

ตค..ม-.ค.64 นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอนที่ 1 (ตามแบบฟอรมที่ 1)
ก.พ.64 รายงานความกาวหนา(ตามแบบฟอรมที่ 1) ดําเนินการ
แลวเสร็จในเดือน ม.ค.64

https://env.anamai.m
oph.go.th/download/k
pi/2564/form1.pdf

ธ.ค. 63 ม.ค.64

1 ครั้ง

ธ.ค. 63 ม.ค.64 ตค..ม-.ค.64

นิ ติ ธรรม การกระจายอํ านาจ ความเสมอภาค และการมุ งเน นฉั นทามติ โดยนํ าแต ล ะ

นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอนที่ 2 (ตามแบบฟอรมที่ 2)

https://env.anamai.mop
h.go.th/download/kpi/2
564/form2.pdf

กพ..64 รายงานความกาวหนา
(ตามแบบฟอรมที่ 2) ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
มค..64

กิจกรรมหลักที่ไดระบุไวในขอ (1) มาวิเคราะหความเสี่ยง พรอมระบุความเสี่ยงและปจจัย
เสี่ยง(ตามแบบฟอรมที่ 2)
3) ดําเนินการระบุความเสี่ยงตาง ๆ โดยนําความเสี่ยงของแตละกิจกรรมหลักที่พบใน

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

1 ครั้ง

1) กําหนดวัตถุประสงค โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสําคัญ วัตถุประสงคของ
โครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงคของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอรมที่ 1)
2) ดําเนินการวิเคราะห ความเสี่ยงและป จจัยเสี่ ยงตามมิ ติ ธรรมาภิ บาล 10 ประเด็ น
ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความโปรงใส การตอบสนองการรับผิดชอบ

สิ้นสุด

1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความ
เสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบระบุปจจัยเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ยง โดยพิ จารณาโอกาสที่ จะเกิ ด ความเสี่ ยงความรุน แรงของ
ผลกระทบ และนําผลที่ไดมาคูณ กันเปนระดับความเสี่ยง และการกําหนดกลยุทธที่ใช
จัดการกับความเสี่ยง ไดแก การหลีกเลี่ยงหรือกําจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การ
ยอมรับความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง และกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง
(ขั้นตอนที่ 3-5 ตามแบบฟอรมที่ 3)

๕๓

https://env.anamai.mop
โครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหารความเสี่ยง h.go.th/download/kpi/2
564/form3.pdf
ในขั้นตอนที่ 3-5 (ตามแบบฟอรมที่ 3)
กพ..64 รายงานความกาวหนา
(ตามแบบฟอรมที่ 3) ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
มค..64

ธ.ค. 63 ม.ค.64 ตค..ม-.ค.64

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
4) ดําเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการจัดทําแผน โดยนําปจจัย

เปาหมาย เริ่มตน

1 ครั้ง

เสี่ ย งที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งจากมากไปหาน อ ย (จากผลคู ณ ในขั้ น ตอนที่ 4)
กําหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ที่ระบุไวในขั้นตอนที่ 5)
กํ า หนดเป า หมาย/ผลสํ า เร็ จ ของกิ จ กรรม ระยะเวลาการดํ า เนิ น งาน

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ธ.ค. 63 ม.ค.64 ตค..ม-.ค.64
นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 6
(ตามแบบฟอรมที่ 4)

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

ก.พ.64 รายงานความกาวหนา(ตามแบบฟอรมที่ 4)
ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ม.ค.64

ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอรมที่ 4)
5) การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยจัดทํารายงาน
“แบบรายงานผลการเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอรมที่ 5)

สิ้นสุด

2 ครัง ก.พ.64 ก.พ.64 ตค..ม-.ค.64
ก.ค.64 ก.ค.64 นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 7
(ตามแบบฟอรมที่ 5)
ก.พ.64 รายงานความกาวหนา
(ตามแบบฟอรมที่ 5) ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
ม.ค.64

๕๔

https://env.anamai.mop
h.go.th/download/kpi/2
564/form5.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ()
กลับหน้าหลัก

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
1) Healthy Workplace Happy for Life
2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสน
เลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขนึ้ ไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ ๔ Output ผลผลิต :

- หนวยงานผานเกณฑการประเมิน 5ส คาคะแนนวัดผลผลิต เกณฑประเมิน 5ส
คะแนน
จํานวน (ขอ)

0.1
35

0.2
36-37

0.3
38-39

0.4
40-41

0.5
42

- หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับพื้นฐาน
- คาคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทาํ งานนาอยูนา ทํางานฯ พิจารณาตามจํานวนขอที่สามารถดําเนินการได
คะแนน
จํานวน (ขอ)

1.0
35

1.075
36-37

1.15
38-39

1.225
40-41

1.3
42

รวมคะแนน 4.8250

- รอยละของบุคลากรในหนวยงานเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ Season 3
คะแนน
รอยละการเขารวม

0.1
80-85

0.2
0.3
86-90 91-95

0.4
96-99

คะแนนที่ 1 เต็ม 0.2
คะแนนที่ 2 เต็ม 0.5
คะแนนที่ 3 เต็ม 1
คะแนนที่ 4 เต็ม 2.3
- เกณฑประเมิน 5ส ไดคะแนน 0.4
- HWP ไดคะแนน 1.225
- กาวทาใจ 0.5
(0.4+1.225+0.5)= 2.1250
คะแนนที่ 5 เต็ม 1

0.5
100

Link
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและ
มาตรการ :
https://shorturl.asia/nzwcy
- หลักฐานแสดงผลผานเกณฑการประเมิน 5ส.
ของหนวยงาน (0.5)
https://drive.google.com/drive/folders/1C
51wtrgVCV7sNtCQv_QxL8mKvYs2U5bW
- หลักฐานแสดงผลผานเกณฑการประเมินตาม
นโยบาย Healthy Workplace Happy for life
ระดับพื้นฐานของหนวยงาน (1.3)
https://drive.google.com/drive/folders/1C
51wtrgVCV7sNtCQv_QxL8mKvYs2U5bW
- หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ
Season 3 ของบุคลากรในหนวยงาน (0.5)
https://drive.google.com/drive/folders/1uT
aakNcMcyK9yO-28m2Li0U2tKWds_gM

**ใสหลักฐานแสดงผลผลิตในรายงานการ
ประชุม/ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน**

ธ.ค.63 https://shorturl.asia/Eif2k
ม.ค.64 https://shorturl.asia/Ap1Oy
ก.พ.64 https://bit.ly/2ZFysFj

๕๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ 1) Healthy Workplace Happy for Life 2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/
การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขนึ้ ไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome : มีผลลัพธของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ

- เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธรอยละที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรที่มี BMI ปกติของหนวยงานตรง
เปาหมาย (0.5)

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
รอยละ

0.2-0.39

0.4-0.59

0.6-0.79

0.8-0.99

1 ขึ้นไป

คะแนน

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

วิธีการคํานวณ
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ =รอยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกของป 2564
- รอยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 6 เดือนหลังของป 2563
*คาดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) * ผอม =นอยกวา 18.5 กก./ตร.ม. ปกติ = 18.5 – 22.9 กก./ตร.ม.* น้ําหนักเกิน (กลุมเสี่ยง) = 23-24.9 กก./ตร.ม.
อวน = 25 กก./ตร.ม.ขึ้นไป
- ผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป ดวย
โปรแกรม https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/

คะแนน

0.1

รอยละการประเมิน

80-85

02

0.3

Link

0.4

86-90 91-95 96-99

0.5
100

๕๖

https://drive.google.com/drive/folders/1EXI
i80RNMSBSPVM3bGhvU3-VR9oB4JBL

- หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของ
บุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป (0.5)
https://drive.google.com/drive/folders/1nK
ZuLemQwfj55Iq_qknuomTPU3x0rhum

**ใสหลักฐานแสดงผลผลิตในรายงานการ
ประชุม/ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน**
ธ.ค.63 https://shorturl.asia/Eif2k
ม.ค.64 https://shorturl.asia/Ap1Oy
ก.พ.64 https://bit.ly/2ZFysFj

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ 1) Healthy Workplace Happy for Life 2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การเขา
รับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขนึ้ ไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ
และความรู ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ครั้ง 1.ตค..63 31.มค..64 ต.ค.-ม.ค.64

1. รายงานการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
2. รายงานสรุปผลขอมูลการสํารวจความความสมดุลชีวิตและความผูกพันองคกร
3. สรุปผลขอเสนอแนะจากผูมสี ว นไดสวนเสีย

กิจกรรมที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนด 1 ครั้ง
มาตรการและประเด็นความรูในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนา เพื่อพัฒนาสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมให
เปนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
กิ จ กรรมที่ 3 ประกาศนโยบายเป ด ตั ว โครงการ
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพ
ชี วิ ต แ ล ะค วาม สุ ข ข อ งค น ทํ างาน )Healthy
Workplace Happy for Life) และจั ด กิ จ กรรม
สื่อสาร รณรงค ประชาสัมพันธ

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

1 ครั้ง

Link
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1hMzBdgqIJxLdx51cz5xeBXPFLywQUty

https://drive.google.com/drive/fo
1.ตค..63 31.มค..64 ต.ค.-ม.ค.64
lders/1usxEjE5rHic1UShaT_o0cfHj
1. สรุปมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
2. สรุปประเด็นความรูพรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการและประเด็นความรู AY1XW-US
ที่ใหแกบุคลากร เพื่อใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรแหงความสุขฯ
มี.ค.64

สค..64

https://drive.google.com/drive/fo
ต.ค.-ม.ค.64
lders/1tP2gFBDgtrKj9mGHkVYlqjw
1. จัดทําประกาศนโยบายกรมอนามัย เรื่อง นโยบายสถานที่ทํางาน นาอยูนาทํางาน
mbhgnIue5
เสริมสรางคุณภาพชีวติ และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for
Life) ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
2. จัดทําคําสั่งคําสั่งกรมอนามัย ที่ 747/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) และ
คณะทํางานจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงคและประชาสัมพันธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ New Normal กรมอนามัยนาอยู นาทํางาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for life)

กพ..64 กิจกรรมดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

๕๗

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ 1) Healthy Workplace Happy for Life 2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การ
เขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขนึ้ ไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน HWP (ระดับกรมอนามัย)

3 ครั้ง

ต.ค.63

กิจกรรมที่ 5 กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน “สถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)”
(สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม)

6 ครั้ง

ต.ค.63

กิจกรรมที่ 6 จัดทําคําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 1 เรื่อง
คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานและคณะทํางานตรวจประเมิน
สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for life)
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 7 การสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
1 ครั้ง
ประสงคของบุคลากร

ต.ค.63

ตค..63

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย.64 ตค..ม-.ค.64
สรุปผลการประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
HWP (ระดับกรมอนามัย)
ก.ย.64 ตค..ม-.ค.64
1. วาระการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน ม.ค.64
2. สรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ก.พ.64
1. วาระการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน ก.พ.64
2. สรุปการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม
ต.ค.63 ตค..ม-.ค.64
คําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะทํางาน
พัฒนาสถานที่ทํางานและคณะทํางานตรวจประเมินสถานที่
ทํางานนาอยูนาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for life
เมย..64 ตค..ม-.ค.64
รายงานการสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคของบุคลากร

๕๘

Link
https://drive.google.com/drive/folders/1
MDf-Y74uQHalN8RtK6gDtr8LUGDWO87f
http://env.anamai.moph.go.th/downl
oad/kpi/2564/AgendaENV4-2564.pdf
http://env.anamai.moph.go.th/downlo
ad/meeting/2564/Meetting4-2564.pdf
https://bit.ly/2ZFysFj
https://drive.google.com/drive/folders/1
UTuE1ZHOGZdR6CAo-S-6Bts2GwnWGIYJ

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ 1) Healthy Workplace Happy for Life 2) ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร/กิจกรรมกาวทาใจ Season 3/การ
เขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน/แผนการประเมิน BMI/การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขนึ้ ไป ดวยโปรแกรม

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

https://drive.google.com/drive/folders/
1EXIi80RNMSBSPVM3bGhvU3-VR9oB4JBL

กิจกรรมที่ 8 การตรวจประเมินหาคา BMI ของบุคลากร
ในหนวยงาน

2 ครั้ง

ตค..63

กิจกรรมที่ 9 การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป

1 ครั้ง

.มค..64 ก.พ.64 ต.ค.-ม.ค.64
หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือด
หัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป

https://drive.google.com/drive/folders/
1nKZuLemQwfj55Iq_qknuomTPU3x0rhu
m

กิจกรรมที่ 10 การส งเสริมการออกกําลังกายของบุ คลากรผาน
กิจกรรมกิจกรรมกาวทาใจ Season 3

66 คน
(1 ครั้ง)

ก.พ.64

https://drive.google.com/drive/folders/1uTa
akNcMcyK9yO-28m2Li0U2tKWds_gM

กิจกรรมที่ 11 การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากร

1 ครั้ง

ก.พ.64

ก.ค64 ต.ค.-ม.ค.64
หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือด
หัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป
ก.พ.64 กําหนดการวัดผลลัพธ BMI 2 รอบ คือ มกราคม และ กรกฎาคม
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ 12 องคกรสรางสุข
สงเสริมความผูกพัน ซึ่งผลลัพธที่ไดจะสงผลตอคา คา BMI

Link

กย..64 ต.ค.-ม.ค.64
เนื่องจากยังไมไดเปด Season 3 จึงใชหลักฐานแสดงการการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเตรียมความพรอมในการเขารวมกิจกรรม
กาวทาใจ Season 3
ก.พ.64 ดําเนินการสมัครเรียบรอยแลวครบ 100%
กย..64

๕๙

รอกําหนดการตรวจสุขภาพของกรมอนามัย

https://drive.google.com/drive/folders/1uTa

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

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

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมองคกรสรางสุข สงเสริมความผูกพัน
กิจกรรม Healthy Meeting
- กิจกรรมยืดเหยียดระหวางวัน
- กิจกรรมวัดวาอาสา...ลางสวมวัดไดบญ
ุ
- กิจกรรมองคกรสรางสุข Happy Birthday
- กิจกรรม แบงปนความสุข ยิ่งให ยิ่งไดรับ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
-

9 ครั้ง

.มค..64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

กย..64 ต.ค.-ม.ค.64รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความ
ผูกพันประจําเดือนมกราคม 2564
ก.พ.64รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความผูกพัน
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

๖๐

Link
https://drive.google.com/file/d/1p_u_Qyb
bfkWqPLdR76wYI5wDA3xn5ZfY/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1
OZXqQ5niV3KN7Fc2k4BNvidR6bINcoC

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ()
กลับหน้าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิต : รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมของหนวยงาน ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนดไว แยกเปนรายจายประจําและ

- ผลการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน :

รายจายลงทุน

https://shorturl.asia/g2hAv

1. รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564
รายจาย

เปาหมายรอยละ คะแนนเต็ม

.1รายจายประจํา
48.00
1.2000
.2รายจายลงทุน
51.00
1.8000
รวมคะแนน
3.0000
หมายเหตุ :
1. กรณีที่หนวยงานไมมีงบลงทุน ใหนําคะแนนเต็มไปรวมไวที่รายจายประจํา
2. กรณีหนวยงานมีรอยละของผลเบิกจายสะสม ต่ํากวาเปาหมายทีก่ ําหนดไว จะคํานวณคะแนนตามอัตราสวนที่เบิกจายไดจริง
3. กรณีหนวยงานมีรอยละของผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมายที่กรมกําหนดไว หนวยงานจะไดรับคะแนนเต็ม

1. หนวยงานมีรอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมตาม
เปาหมายที่กรมกําหนดเจาภาพ
(กองคลังพิจารณาใหคะแนน)
1.1 รอบ 5 เดือนแรก
ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564
เปาหมาย : รอยละ 48 (รายจายประจํา)
รอยละ 51 (รายจายลงทุน)
คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน
2. คะแนนเต็ม 3.0000 ประกอบไปดวยคะแนนดังตอไปนี้

2.1 รายจายประจําคะแนนเต็ม = 1.2000
2.2 รายจายลงทุนคะแนนเต็ม = 1.8000
* งานกอสรางวงเงินเกิน 2,000,000 บาท คํานวณคะแนนตาม
ความกาวหนาของงวดงาน งวดเงิน *
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KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด : รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวม
(งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น และงบลงทุน - กรณีมีงบลงทุน) ของหนวยงาน ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนดไว แยกเปน 2 รอบ ดังนี้
ระยะเวลา

เปาหมาย (รอยละ)
48
92

1. รอบ 5 เดือนหลัง (ต.ค.63-ก.พ.64)
2. รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64-ก.ค.64)

คะแนนเต็ม
0.7000
0.7000

หมายเหตุ :
1. กรณีหนวยงานมีรอยละของผลการเบิกจายสะสมในภาพรวมต่าํ กวาเปาหมายที่กําหนดไวจะคํานวณคะแนนตามสัดสวนทีเ่ บิกจายได
2. กรณีหนวยงานมีรอยละของผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมายที่กรมกําหนดไว หนวยงานจะไดรับคะแนนเต็ม 0.7000 คะแนน
1. การวิเคราะหและจัดทําแผน
การเบิกจายงบประมาณตาม
เปาหมาย

2 ครั้ง
(5เดือนแรก)
(5เดือนหลัง)

Link
1. หนวยงานมีรอยละของผลการเบิกจายสะสมจากระบบ GFMIS
ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง ใน
ภาพรวม (ประกอบดวยงบดําเนินงาน งบรายจายอื่น และงบลงทุน
- กรณีมีงบลงทุน) ตามเปาหมายทีก่ รมกําหนดไวคะแนนเต็ม =
0.7000 คะแนน
หากมีรอยละผลการเบิกสะสมจายต่ํากวาเปาหมายที่กรมกําหนด
ไว จะคํานวณคะแนนตามสัดสวนของรอยละผลการเบิกจายที่
หนวยงานสามารถดําเนินการเบิกจายได
(กองคลังพิจารณาใหคะแนน)

-ต.ค.63 -ต.ค.63 ตค..ม-.ค.64
แผนปฏิบัติการและผลการเบิกจายงบประมาณรายเดือนสํานักฯ
จั
ด
ทํ
า
แบบฟอร
ม
การจั
ด
ทํ
า
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารและแผนการเบิ
ก
จ
า
ย
https://drive.google.com/file/d/1FuCAraeHnQ56KcdH10DXogCyM
-มี.ค.64 -มี.ค.64
งบประมาณรายเดือนสําหรับโครงการสําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม WXBRUsa/view?usp=sharing
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มีหนังสือแจงกลุม งานจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณ
ฯ ตามโครงการสําคัญสํานักฯ
- รวบรวม วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับเปาหมายกรมอนามัย และจัดทํา
สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณฯ เพื่อเสนอ
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KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2. รวบรวมผลการเบิกจาย
งบประมาณและวิเคราะหเพื่อ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย

12 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
ตค..ม-.ค.64

- รวบรวมผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ทุกเดือนเพื่อวิเคราะห
แนวโนมการเบิกจายเทียบคาเปาหมายการเบิกจายของกรมอนามัย
และมีขอเสนอตอการเรงรัดการเบิกจายฯของทุกโครงการใหเปนไป
ตามกําหนด บรรลุเปาหมายโครงการสําคัญ

Link
- ผลการเบิกจายงบประมาณและขอเสนอ
เพื่อเรงรัดการเบิกจายรายเดือน

1.เดือนตุลาคม 2563:
https://drive.google.com/file/d/1h77PNBtVs9BA
_kdlmG5804-V4uZDmmLJ/view?usp=sharing

2.เดือนพฤศจิกายน 2563
https://drive.google.com/file/d/1WM36l48kfFu
OBa38CUC3VkicN3p3qoJV/view?usp=sharing

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

4.เดือนมกราคม 2564
กพ..64

- รวบรวมผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ทุกเดือนเพื่อวิเคราะหแนวโนมการเบิกจายเทียบคา
เปาหมายการเบิกจายของกรมอนามัย และมีขอเสนอตอการเรงรัดการเบิกจายฯของทุกโครงการให
เปนไปตามกําหนด

๖๓

http://env.anamai.moph.go.th/downlo
ad/meeting/2564/Meetting4-2564.pdf
5.เดือนกุมภาพันธ 2564
https://drive.google.com/file/d/1jHo
ycDoBLujadGg_bEDM43kZ4xiZHdXi/v
iew?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
3. สื่อสารและมีขอเสนอเพื่อกํากับ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
12 ครั้ง

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย.64 ตค..ม-.ค.64
- สํานักฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผูแทนจากทุกกลุมงานในการทําหนาที่
ติดตาม และกํากับการเบิกจายงบประมาณ ของแตละกลุม
- แจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ผานระบบสื่อสารออนไลน
ทั้งไลนกลุมสํานัก และแจงเวียนเปนหนังสือเพื่อใหทุกกลุมทราบ
ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง
กพ..64
แจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ผานระบบสื่อสาร
ออนไลน ทั้งไลนกลุม สํานัก เพื่อใหทุกกลุมทราบความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง

๖๔

Link
1.คําสั่งคณะกรรมการกํากับ ติดตามเบิกจายงบประมาณสํานักฯ
https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=160
4&filename=budgets
2.ตัวอยางการแจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณผานระบบ
ออนไลน
https://drive.google.com/file/d/1z0Qn_Amp3T_N43TDPFg
AfPGqCvVRAL4c/view?usp=sharing
ขอมูลการสื่อสารติดตามการเบิกจายแยกรายเดือน ดังนี้
1. เดือนตุลาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/16qVi2uNJIhUoJb9yj3T1rE0a3
2R1A_p/view?usp=sharing
2. เดือนพฤศจิกายน 2563
https://drive.google.com/file/d/1Q5Pex4SOuHrnETQUTUg8PK
BRAwP5oVz/view?usp=sharing
3. เดือนธันวาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/18IaHC8PZhlDjIvd9boSOqqnD
bKC7iqEm/view?usp=sharing
4. เดือนมกราคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1U2sXdlFuRSUYdmRtX6FJod5
DOdpMuXU/view?usp=sharing
5. เดือนกุมภาพันธ 2564
https://drive.google.com/file/d/17KoHGAwjDPVwxXNEN4Nom
o_w4heigU/view?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

4. จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจาย 12 ครั้ง
งบประมาณประจําเดือน

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย.64 ตค..ม-.ค.64
- รวบรวมขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ พรอมจัดทําสรุปผล
การเบิกจายงบประมาณตามแบบ รบจ.1 ของกองคลัง เสนออนุมัติผา น
ผูบริหารสํานักฯ และนําขึ้นเผยแพรผานเว็ปไซด สํานักฯ ทุกวันที่ 20
ของทุกเดือน

Link
1.การเผยแพรผลการเบิกจายงบประมาณตามแบบ รบจ.01
บนเว็ปไซดสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (Website) ดังนี้
https://drive.google.com/file/d/1uupe9xbdvsfBbGQCzb
msOiXJyF0pEML3/view?usp=sharing
2. แบบ รบจ.1 สรุปภาพรวมผลการเบิกจายทุกวันที่ 20 ของทุก
เดือน ดังนี้
1.เดือนตุลาคม 2563 (นําคําสั่งแตงตั้งกรรมการฯลงเว็บไซด)
https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1604&filena
me=budgets

2.เดือนพฤศจิกายน 2563

https://drive.google.com/file/d/1CnK6bAMB50JJ2liw9Tyd92qmfg8
cg5A1/view?usp=sharing

3.เดือนธันวาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/1FdpPBhGYUvsCruNpae7D3WwXj3zYvcU/view?usp=sharing

4.เดือนมกราคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1sOZhHChZBa7NVYJOfe4uw8Ues4QD
_ogV/view?usp=sharing
5.เดือนกุมภาพันธ 2564
การเบิกจายงบประมาณตามแบบ รบจ.1 ของกองคลัง เสนออนุมัติผานผูบริหารhttps://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1635&fi
สํานักฯ และนําขึ้นเผยแพรผานเว็ปไซด สํานักฯ ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน ename=budgets

ก.พ.64 - รวบรวมขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ พรอมจัดทําสรุปผล
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KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
5. พัฒนาและขับเคลื่อนการกํากับ
ติดตามดวยเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ครัง้

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย.64 ตค..ม-.ค.64
- เพื่อเปนการควบคุมการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดและทุกกลุมงานสามารถเขาถึงขอมูลผลการเบิกจายไดแบบ
Real time ทําใหเห็นแนวโนม และเปรียบเทียบขอมูลกับกลุมอื่นได
สํานักฯ จึงไดจัดทําระบบออนไลน เพื่อสนับสนุนการเบิกจาย
งบประมาณ เพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และไดมีการอบรมการใชงานระบบใหแกเจาหนาที่สํานักฯ แลว

๖๖

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนกุมภาพันธ()
กลับหน้าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิต : มีผลของการดําเนินงานวิชาการตามแผนและมาตรการที่กําหนดไว และผลดําเนินการสรางหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน

Link
1. มีรายงานผลการดําเนินงานดานวิชาการ และผลดําเนินการสรางหรือ
พัฒนาผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอ
ภารกิจหนวยงาน (0.5) ได้ 0.5 คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1zjX9s6xCxWjA00uWKMayCiOmfPZNFRk/view?usp=sharing

2. มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กําหนดไว (0.5)
ได้ 0.5 คะแนน https://shorturl.asia/JZT0i

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธ : มีผลของการดําเนินงานวิชาการตามแผนและมาตรการที่กําหนดไว และผลดําเนินการสรางหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ นวัตกรรมทีส่ าํ คัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน

1. มีเอกสารที่แสดงการสงผลงานเขารับการประเมินรางวัล TPSA /
TEPGA ป 2564 ใหกับ กพร. กรมอนามัย (0.75)
https://drive.google.com/file/d/1VhO1cD9lepMxGpi514XIA4ldv
B7ie7j8/view?usp=sharing

ได้ 0.75 คะแนน

2. ผลงานผานการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและสงผลงานเขา
ระบบ กพร. (0.25) ได้ 0.25 คะแนน
- ผลงานผานการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและสงผลงานเขา
ระบบ กพร.
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SummaryOfListO
fSubmissions.pdf
- สรุปรายการประชุมสํานัก ว. เพื่อรายงานงานความกาวหนา

KPI 2.4 (เดือน ก.พ.) https://bit.ly/2ZFysFj

๖๗

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

1.วิเคราะหขอมูลและความรูเพื่อการบริหารจัดการให
1 ชุด ต.ค.63 ต.ค.63 ตค..ม-.ค.64
1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และ ความรูที่
หนวยงานมีความรูส ําคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน
นํามาใชในการดําเนินงานของหนวยงาน
โดยสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหนวยงาน
2. สํารวจ เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลความ
1 ครั้ง/ป ต.ค.63 ธค.63 ตค..ม-.ค.64
1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูลความตองการ ของผูมีสวนได
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอขอมูลและความรูที่
สวนเสียตอขอมูลและความรูที่สาํ คัญและจําเปนตอภารกิจ หนวยงาน
สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน
3.จัดทําแผนการดําเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อ 1 แผนงาน ตค..63 ธค.63 ตค..ม-.ค.64
ยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
1.แผนการพัฒนาวิชาการของหนวยงานเพื่อยกระดับ
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู )LO) คือ
1.1 การจัดการความรู )KM)
1.2 การพัฒนาวิชาการและการวิจัย

Link
https://drive.google.com/drive/folders/1NZIE6p6RA
N8vj1Nw4xzDfpPVK87mEuGB?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1mw0ZrgAL
KMFJgTQmYlWYBe9WBNmS87HN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1
AVRdS7WCxmZMdL9HfarYJF3oudSLwiL6
?usp=sharing

1.3 การสงผลงานของหนวยงานเขารับการประเมินรางวัล TPSA ป2564 (1 เรื่อง)

4.กําหนดมาตรการสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อยกระดับสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO)

1 ชุด

5. ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาวิชาการของหนวยงาน 1 งาน
เพื่อยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ธค..63 มค.64 ตค..ม-.ค.64
1. มาตรการแนวทางการขับเคลือ่ นการดําเนินงานวิชาการของหนวยงาน/
เพื่อยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
ธ.ค.63 ก.ย. 64 ตค..ม-.ค.64
1. รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
- ครั้งที่ 1 เรื่อง โปรแกรมการคาดการณดานอนามัย
สิ่งแวดลอม” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย
3.รายงานการสงผลงานของหนวยงานเขารับการประเมินรางวัล TPSA

๖๘

https://drive.google.com/drive/folders/1xbuE
bTXv3Mff0KTB3G_KDcAFbyksgkg?usp=sharing

1) KM ครั้งที่ 1
https://drive.google.com/drive/folders/1
BGyszpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu98Iny?u
sp=sharing
2) ยังไมถึงกําหนด
3) ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

กพ..64 1. รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)

1) KM ครั้งที่ 2 , 3
- ครั้งที่ 2 : การประชุม Web conference แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
https://drive.google.com/drive/folders/1B
วันที่ 2 ก.พ.64 เรื่อง “วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม” ณ หอง
GyszpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu98Iny?usp=
ประชุมสมนึก อูนากูล อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
sharing
- ครั้งที่ 3 : : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
วันที่ 15 ก.พ.64 เรื่อง งานอนามัยสิ่งแวดลอมกับ COVID-19 ตอน การประยุกตใชระบาดวิทยาโดยใชน้ําเสีย
เปนฐาน และ การจัดการหนากากอนามัยในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ณ หองประชุมชิต
ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2) ยังไมถึงกําหนด
2. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย
3. รายงานการสงผลงานของหนวยงานเขารับการประเมินรางวัล TPSA ป 2564
3) ผลงานที่สงประกวด
รายงานความกาวหนา สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมี การเลือกผลงานการใหบริการที่เปนการ https://drive.google.com/file/d/1VhO1c
D9lepMxGpi514XIA4ldvB7ie7j8/view?us
พัฒนา/ปรับปรุงงานบริการวิเคราะหสภาพปญหาและสถานการณในปจจุบัน มีการจัดทําแนว
ทางการพัฒนาและแนวทางการแกไขปญหาสูการนําไปปฏิบัติอธิบายผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ มี p=sharing
การถอดบทเรียนเพื่อนําผลงานไปถายทอดความรูและประยุกตใชกับหนวยงาน และวางแผนในการ - ผลงานผานการคณะกรรมการพิจารณา
ขยายผลงานไปยังหนวยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ มีการสงผลงานเรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ กลั่นกรองและสงผลงานเขาระบบ กพร.
http://env.anamai.moph.go.th/download/k
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารับการประเมินรางวัล TPSA ป 2564 เมื่อ pi/2564/SummaryOfListOfSubmissions.pdf
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ใหกับคณะกรรมการ กพร. พิจารณาผลงาน
- สรุปรายงานการประชุมเพือ่ รายงาน
ความกาวหนา KPI 2.4 (เดือน ก.พ.)
https://bit.ly/2ZFysFj

6.รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามแผน ที่กําหนดไว
7.ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
สรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู

9 ครั้ง/ป

ม.ค.64

ก.ย. 64 สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน ม.ค.
สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน ก.พ.

1 ครั้ง

ธ.ค.64

ก.ค.64

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและสรุป
บทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู

๖๙

http://env.anamai.moph.go.th/downloa
d/meeting/2564/Meetting4-2564.pdf
https://bit.ly/2ZFysFj

ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ()
กลับหน้าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link
- มีจํานวนผลผลิตครบตามที่กําหนดในแผนกํากับ
ติดตามฯ (0.5 คะแนน) ได้ 0.5 คะแนน

ระดับคะแนนที่ 4 Output ผลผลิต : มีผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด

http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/R
portOnTheMonitoringPlanFab64.pdf

https://shorturl.asia/xjqJ0
- มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานในระบบ DOC4.0 (0.5 คะแนน)

(กองแผนพิจารณาใหคะแนน)

ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธ : รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน
คะแนน
รอยละ

0.2
≤ 64

0.4
65-69

0.6
70-74

1. วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ 1 ครั้ง
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

0.8
1
75-79 80-100
1 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63

รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายกิจกรรม
จากระบบ DOC4.0 โดยตัดขอมูล ณ วันที่ 26
กุมภาพันธ 2564
(กองแผนพิจารณาใหคะแนน)

ตค..ม-.ค.64 มีการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจํา https://env.anamai.moph.go.th/download/k
pi/2564/kpi64_2_5_3.pdf
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไมบรรลุเปาหมาย เมื่อวันที่ 1-15
ตุลาคม 2563 โดยนําขอมูลผลการดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ DOC กรมอนามัยซึ่งไดรับจากกองแผนงาน กรมอนามัยมา
ประกอบการวิเคราะหขอมูลพรอมกําหนดมาตรการเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

๗๐

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
2. จัดทําแผนกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เปาหมาย เริ่มตน
1 ครั้ง

สิ้นสุด

1 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ตค..ม-.ค.64
1. จัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ

1)https://env.anamai.moph.go.th/download/k
pi/2564/2.5.2.pdf
2)https://env.anamai.moph.go.th/download/
kpi/2564/kpi64_2_5_4.pdf

ก.พ. 64 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามฯ เดือน ก.พ. 64

1) แผนกํากับติดตามฯ
https://env.anamai.moph.go.th/downloa
d/kpi/2564/2.5.2.pdf
2)รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกํากับ
ติดตามฯ เดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64
https://env.anamai.moph.go.th/downloa
d/kpi/2564/kpi64_2_5_4.pdf
3) รายงานผลฯ เดือน ก.พ. 64
http://env.anamai.moph.go.th/downloa
d/kpi/2564/ReportOnTheMonitoringPlan
Fab64.pdf

๗๑

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

3. ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ

1 ครั้ง

4. กําหนดมาตรการเพื่อกํากับติดตามผล
การดําเนินงาน

1 ครั้ง 1 ต.ค. 63 31 ต.ค. 63 ตค..ม-.ค.64

1 ต.ค.
63

Link

31 ต.ค. 63 ตค..ม-.ค.64

ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ไดแก
1) การใชเครื่องมือรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน (google slide) 1)https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเขาขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติ .php?nid=1602&filename=budgets
การแบบทันตอการใชงาน เนื่องจากเปนแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน
(Google Slide) โดยใหผูรับผิดชอบโครงการทุกคนสามารถ
เขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน
(Real time recording and sharing information) (ปรากฏในเอกสารนําเสนอใน
การประชุมสํานักฯ หนา 52 และรายงานการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 1/2564 หนา 4)
2)https://drive.google.com/file/d/1nlpZ7mg6_UN
2) การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ
fC-C_rUOzxx_wfIAHc8dM/view?usp=sharing
ป 2563 (เอกสารนําเสนอในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 1/2564 หนา 18 - 24)
เพื่อเปนการชี้ประเด็น ใหผรู ับผิดชอบโครงการและผูเ กี่ยวของนําไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมาย/ตัวชี้วัดที่
กําหนดไวภายใตโครงการดังกลาว เพื่อการปรับรูปแบบการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ใหเหมาะสมตอไป (ปรากฏในเอกสารนําเสนอในการประชุมสํานักฯ หนา 18 - 24)
1. กําหนดมาตรการเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงาน (เอกสารการวิเคราะห
ชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไมบรรลุเปาหมาย หนา 3)

๗๒

https://env.anamai.moph.go.th/download/k
pi/2564/kpi64_2_5_3.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
5. จัดทําแบบฟอรมและขอมูลที่
เกี่ยวของเพื่อติดตามกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ

12 ครั้ง

ต.ค. 63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link
https://bit.ly/2Mb3xx6

ก.ย. 64 ตค..ม-.ค.64

1. จัดทําแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน (Google Slide) เพื่อการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบ
โครงการทุกคนสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเปนการเพิ่มเติมขอมูลในแตละเดือนเขาสูแบบฟอรมใน Link เดิม
2. จัดทํา (ราง) ขอมูลรายการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อใหผรู ับผิดชอบโครงการบันทึกผลการปฏิบตั ิงานทุกเดือน
https://bit.ly/2Mb3xx6
ก.พ.64 จัดทําแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน (Google Slide)
เพื่อการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยผูร ับผิดชอบโครงการทุกคนสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผล
การดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน (Real time reccording and sharing) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเปนการเพิ่มเติมขอมูลในแตละเดือนเขาสูแบบฟอรมใน Link เดิม

6. สื่อสารขอมูลเพื่อกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ (การนําเขา
ระบบ google slide)

12 ครั้ง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

ต.ค.-ม.ค.64
มีการสื่อสารขอมูลเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
(การนําเขาระบบ google slide) ดวยวิธีการ คือ
1. สื่อสารอยางเปนทางการผานหนังสือราชการโดยระบุเงื่อนไขการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
หนังสือเชิญประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2. สื่อสารผานไลนกลุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทุกเดือนเพื่อแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก หัวหนากลุม และ
ผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการจัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดวยวิธีการนําเขาขอมูล
ผานระบบออนไลน Google Slide
3. ประสานผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการเปนรายบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภายในเวลาที่กําหนด

๗๓

1.เดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64
https://bit.ly/2KxWJJA
2.เดือน ก.พ. 64
http://env.anamai.moph.go.th/
download/kpi/2564/Communic
ationForMonitoringFab64.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนกุมภาพันธ (25 ก.พ.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย
7. จัดทําขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมสํานักฯ

12 ครั้ง

เริ่มตน
ต.ค. 63

สิ้นสุด
ก.ย. 64

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

Link

1. ต.ค. 63
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564
/kpi64_2_5mt1.pdf

2. พ.ย. 63
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564
/kpi64_2_5mt2.pdf

3. ธ.ค. 63
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564
/kpi64_2_5mt3.pdf

4. ม .ค.64

http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564
/kpi64_2_5mt4.pdf

กพ..64

5. ก.พ..64

5. ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2564
(เอกสารนําเสนอ (Power Point) ในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 25 ก.พ. .64 หนา 12 - 28)

http://env.anamai.moph.go.th/download
/kpi/2564/kpi64_2_5mt5.pdf

๗๔

