วาระการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 - ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
.......................................
วาระ

เรื่อง

๑

ประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ

๒

รับรองรายงานการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๔
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของ
--->
สํานักอนามัยสิง่ แวดลอม ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๓.๒ รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม Healthy --->
Workplace ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๓.๓ รายงานความกาวหนาการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักอนามัย
--->
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖และปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือนแรก

๓

๔

๔.๒ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามขอคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕

๖

ผูอํานวยการ

ระยะเวลาการ
นําเสนอ
๑๐ นาที

กลุม บย.

๕ นาที

หนาที่ 3-9
กลุม บย.
หน้ าที่ 10
กลุม พช.
หน้ าที่ 11
กลุม บย.

๑๐ นาที

ผูนาํ เสนอ

๔.๒.๑ การดําเนินงานโครงการ GCH
๔.๒.๒ การขับเคลื่อนงานระดับ จว.และ อปท.
๔.๒.๓ การดําเนินงานดาน HL
๔.๒.๔ ความกาวหนาการดําเนินงาน NEHAP3
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
--->
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก
๕.๒ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรอง
--->
การปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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กลุม บย. และ
กลุมที่เกี่ยวของ

๒๕ นาที

๑๕ นาที

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

๑๐ นาที

หนาที่ 32-33

ตัวชี้วัดละ ๕ นาที

หนาที่ 34
.ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

รายงานการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม ครั้งที่ 6/๒๕๖4
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 19.30 - ๑๖.3๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

ผูเขารวมประชุม
1. นายสมชาย
2. นางสาวดรรชนี
3. นายประโชติ
4. นางณีรนุช
5. นางวรภา
6. นางปรียานุช
7. นางสาวปรียนิตย
8. นางสาวรุจิรา
9. นางวิมลศิริ
10. นางอุทัยวรรณ
11. นายนิพนธุ
12. นายภิญญาพัชญ
13. นางสาวพรทิพา
14. นางสาววิรัชพรรณ
15. นางสาวชไมพร
16. นางสาวอินทิรา
17. นางพรสุดา
18. นางสาวนวรัตน
19. นางชุติมา
20. นางสาวปาณิสา
21. นางสาวมลฤดี
22. นางสาวณัฐวดี
23. นายเชิดศักดิ์
24. นางสาวปยาภัชร
25. นางสาวปาริชาติ
26. นางสาววรรณนิภา
27. นางสาวทิพยสุดา
28. นางสาวรัตนา
29. นางสาวอุไรพร
30. นางสาวภัทยา
31. นางสาววรารัตน
32. นางสาววราภรณ
33. นางพรพรรณ
34. นายตวงสิทธิ์

ตูแกว
มหาชานิกะ
กราบกราน
อาภาจรัส
บุญคลัง
บูรณะภักดี
ใหมเจริญศรี
ไชยดวง
วิเศษสมบัติ
บุตรแพ
อนแฉง
จุลสุข
โพธิไพโรจน
สุธาพาณิชย
เปนสุข
สุภาเพ็ชร
ศิริ
อภิชัยนันท
แกวชวย
ศรีดโรมนต
ตรีวัย
แมนเมธี
โกศัลวัฒน
ชูแกวงาม
จํานงการ
สิงหสําราญ
หาญอาสา
เฒาอุดม
ถินสถิตย
พิมพาสีดา
โสวรรณี
บุญภักดี
บุญปลิก
วิมุกตายน

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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35. นางเกศินี
36. นายวนนท
37. นางสาวชญานิศ

จันทรศร
บากี
มีลอง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประธานการประชุม แจงวัตถุประสงคของ
การจัดประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมในครั้งนี้ เพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมในเดื อนมี นาคม ป งบประมาณ 2564 ซึ่งเป นเดือนสุ ดทายในไตรมาสที่สอง โดยขอให
เจาหนาที่สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทุกคนดําเนินการอยางเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามกําหนดการของกรมอนามัย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร เสนอรายงานการประชุ ม สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ครั้ ง ที่ 5/2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ไดแจงเวียนเอกสารรายงานการประชุมดังกลาวไปยังทุกกลุมงาน
เพื่อพิจารณาปรับแกไข ตามหนังสือสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ว๖๕๗ ลงวันที่ 1๒ มีนาคม
2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่
15 มีนาคม 2564
นางสาวทิ พ ย สุ ด า หาญอาสา กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร นํ า เสนอข อ มู ล ดั ง นี้ สํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอมมีผลการเบิกจายลง GFMIS ในภาพรวมทั้งสิ้น 7,493,733.13 บาท เปนจํานวนเทากับ รอยละ
48.85 ซึ่งยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนดไว คือ รอยละ 55 และมีผลการเบิกจายงบดําเนินงาน
+ งบรายจายอื่น ลง GFMIS รวมทั้งสิ้น 5,310,533.13 บาท เทากับรอยละ 40.36 โดยยังไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนดไวคือ รอยละ 55 ทั้งนี้ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
6 เดือนแรก ต.ค. 63 – มี.ค. 64 เปนเงิน 9,836,000 บาทหัก GF+PO+ขอหักงบ จนถึง 19 มี.ค. 64
คงเหลืองบประมาณ ณ ปจจุบัน เปนเงิน 8,849.57 บาทโดยสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมียอดกัน PO เปนเงิน
222,054.80 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 ณ วันที่
19 มีนาคม 2564 จากงบกลางโควิ ด เปนเงินทั้งสิ้ น 1,743,400
บาท ซึ่งมีร ายการ GF เปนเงิน
505,500.26 บาท PO เปนเงิน 80,000 บาท คงเหลือ 1,157,899.74 บาท
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การจัดสรรงบประมาณรอบ 2 (ไตรมาส 3) ระหวาง 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2564
กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร ไ ด นํ า เสนอทางเลื อ กการจั ด สรรงบประมาณ โดยพิ จ ารณาจากวงเงิ น
งบประมาณทั้งป ๘,๙๙๙,๕๒๐ บาท ซึ่งจัดสรรในแตละไตรมาส คือ ไตรมาส ๑ และ ๒ เปนเงิน ๓,๕๙๙,๘๘๐ บาท
ไตรมาส ๓ เปนเงิน ๒,๒๔๙,๘๘๐ บาท และไตรมาส ๔ เปนเงิน ๓,๑๔๙,๘๔๐ บาท สําหรับการจัดสรรงบประมาณ
รอบ 2 (ไตรมาส 3) สําหรับแตละกลุมงานมีขอเสนอ 2 รูปแบบ ดังนี้
Option 1

รายละเอียดงบประมาณ

Option 2

1,759,505

ใชจริง
ไตรมาส 1 และ 2
591,310.74

จัดสรร
รอยละ 19.64
345,567

จัดสรร
รอยละ 6.75
118,795

พช.

2,050,555

1,123,310.19

402,729

138,446

พม.

933,400

252,799.20

183,320

63,020

พภ.

2,818,325

926,254.00

553,519

190,283

บย.
อก.+บริหารจัดการ+
สาธารณภัย

300,810

100,065.00

59,079

20,310

1,136,925

606,060.87

223,292

76,761

8,999,520

3,599,800

1,767,506

607,614

กลุม

งบจัดสรรทั้งป

พบ.

รายละเอียดขอเสนอการจัดสรรงบประมาณ
จัดสรร ไตรมาส 3
2,249,880

Option 1
รายการหักกอนนํามาจัดสรรใหแตละกลุม
1. คาง PO (จากไตรมาส 2) 287,571.26
2. นิเทศ/ตรวจราชการ
30,000
3. Fixed course อก.
165,154

รวมรายการหัก
คงเหลืองบจัดสรรใหแตละ
กลุม
รอยละจัดสรรจริง

Option 2
รายการหักกอนนํามาจัดสรรใหแตละกลุม
1. คาง PO (จากไตรมาส 2)
287,571.26
2. นิเทศ/ตรวจราชการ
30,000
3. Fixed course อก.
165,154

4. PO ไตรมาส 3
(แบงเบิกไตรมาส 3 และ 4)
482,725.26 รวมรายการหัก
1,767,154.74 คงเหลืองบจัดสรรใหแตละกลุม
19.64

4

รอยละจัดสรรจริง

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

ขอเสนอตอการจัดสรรงบประมาณไตรมาส ๓ (๒,๒๔๙,๘๘๐ บาท) รายโครงการ
งบประมาณที่จะใชดําเนินงานหลังจากหัก
จัดจาง
กลุมงาน
โครงการ

งบประมาณรวม
โครงการ
8,999,520

งบไตรมาส 3
(ที่กลุมขอตามแผน)
1,600,290

Option 1
รอยละ 19.64
1,734,785

Option 2
รอยละ 6.75
596,222

1,085,185

188,995

213,130

73,250

สวม&สิ่งปฏิกูล

674,320

77,510

132,436

45,517

GCH

383,940

54,540

75,406

25,916

HWP
ทองเที่ยว
ชวงชีวิต

380,920
912,455
173,240

30,760
66,110
106,890

74,813
179,206
34,024

25,712
61,591
11,694

เรือนจํา
เหตุรําคาญ

200,000
433,400

18,985
46,975

39,280
85,120

13,500
29,255

พื้นที่เฉพาะ

500,000

79,665

98,200

33,750

พภ.

ทองถิ่นชุมชน
ภาคีเครือขาย

634,300
2,184,025

28,350
510,320

124,577
428,943

42,815
147,422

บย.

บริหารยุทธ

300,810

66,925

59,079

20,305

อก.

บริหารจัดการ+สาธารณภัย

1,136,925

324,265

223,292

76,761

พบ.

มูลฝอย

พช.

พม.

Option 1 คือ งบประมาณที่จะใชดําเนินงานหลังจากหัก => จัดจางทั้งหมด (ที่คาง PO อีก 1 งวด และ
PO ใหมตามแผนไตรมาส 3) 1,774,851.26 บาท + นิเทศ/ตรวจราชการ 30,000 บาท
+ Fixed course อก. 165,154 บาท จะได 274,704 บาท (คิดเปนรอยละ 3.11 ของ
งบประมาณทั้งป)
• Option 2 คือ งบประมาณที่จะใชดําเนินงานหลังจากหัก => จัดจางเฉพาะที่คาง PO อีก 1 งวด
287,571.26 บาท + นิเทศ/ตรวจราชการ 30,000 บาท + Fixed course อก.
165,154 บาท จะได 1,734,785 บาท (คิดเปนรอยละ 19.64 ของงบประมาณทั้งป)
• Option 3 คือ งบประมาณที่จะใชดําเนินงานหลังจากหัก => จัดจางที่คาง PO อีก 1 งวดและขอเลื่อน
จัดจางงวดที่ 2 ของไตรมาส 3 ไปไตรมาส 4: 1,447,112.26 บาท + นิเทศ/ตรวจราชการ
30,000 บาท + Fixed course อก. 165,154 บาท จะได 596,222 บาท (คิดเปนรอยละ
6.75 ของงบประมาณทั้งป)
ผลรวมการจัดจางรายไตรมาสมีดงั ตอไปนี้
•

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาไตรรมาส 3

328,264.00

805,471.78

1,774,851.26

5

ไตรมาส 4

รวม

1,000,388.00 3,908,975.04

ทั้งนี้ กลุมบริหารยุทธศาสตรไดจัดทําตารางรวมการจัดจางรายไตรมาส พรอมระบุสถานะการดําเนินงานโดยใชสี ดังนี้
สี

หมายถึง

สี

หมายถึง

PO ไตรมาส 1-2 ทีจ่ ัดจางเสร็จสิ้นแลว

PO จะเริ่มในไตรมาส 4

PO คางจายจากไตรมาส 1-2

PO จะขอเลื่อนไปไตรมาส 4

PO จะเริ่มในไตรมาส 3
กลุม
โครงการ
รายการ PO
ไตรมาส 1
พบ. โครงการบริหารจัดการ
อยูระหวางดําเนินการ
มูลฝอยและสงเสริม
1. จัดจางจางเก็บและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับยาและเวชภัณฑที่เปนของเสีย
อนามัยสิง่ แวดลอม
ทางการแพทย พรอมจัดทํา (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
ในสถานบริการการ
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทยาและเวชภัณฑ พ.ศ. ....
สาธารณสุข
ยังไมไดทํา PO
1. จางเก็บและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป พรอมจัดทํา
คูมือประกอบการฝกอบรมตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรฝกอบรม
เจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
2. จัดจางพัฒนาระบบฐานขอมูลและสถานการณการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากสถานบริการสาธารณสุข
3. จัดจางเหมาเก็บรวบรวมขอมูลประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ พรอมจัดทํา
ขอเสนอตอการประกาศกําหนดประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่ พ.ศ. ....
4. จัดจางศึกษา ทบทวนและปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมาตรฐาน
ทางชีวภาพ พรอมยกรางมาตรฐานทางชีวภาพฯ
รวมจัดจางโครงการมูลฝอย
โครงการพัฒนาการ
ยังไมไดทํา PO
จัดการสวมและสิ่งปฏิกูล 1. จัดจางสํารวจความพอเพียงและการเขาถึงสวมสาธารณะใน Setting ตาง ๆ
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ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

80,000

20,000

100,000

100,000

100,000

80,000

ไตรมาส 4

รวม

110,000

110,000

220,000

50,000

50,000

100,000

75,000

75,000

150,000
670,000

590,000
100,000

100,000

200,000

กลุม

โครงการ
รายการ PO
โครงการพัฒนาและ
ยังไมไดทํา PO
ขับเคลื่อนนโยบาย
1. จัดทําแบบสํารวจเพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่ นงาน GREEN & CLEAN Hospital
ยุทธศาสตร และติดตาม
บย.
ประเมินผลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม

พ
ช.

ดําเนินการเสร็จสิ้น
1. จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ ชุดนิทรรศการ และ ใบประกาศนียบัตรเพื่อสงเสริม
การพัฒนามาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดทําหลักสูตรออนไลน เรือ่ ง การจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมในสถานบริการ
การสาธารณสุข
รวมจัดจางโครงการ GCH
โครงการพัฒนาและ
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ยกระดับสถานที่ทํางาน 1. จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ คูมือแนวทางการดําเนินงานจัดจางผลิตชุดสาธิต และจัดซือ้
นาอยู นาทํางาน
วัสดุ อุปกรณสาํ หรับการพัฒนาองคกรสู Healthy Workplace Happy for Life
เสริมสรางคุณภาพชีวิต อยูระหวางดําเนินการ
และความสุขของ
1. จัดจางเก็บ รวบรวม และจัดทํารายงานขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
คนทํางาน (Healthy
สถานที่ทํางาน สถานบริการ
Workplace Happy for
รวมจัดจางโครงการ HWP
Life)
โครงการพัฒนาและ
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ยกระดับระบบ
1. คาตรวจวิเคราะหตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอม คาขนสงตัวอยาง คารวบรวมและ
การจัดการอนามัย
ประเมินดานอนามัยสิ่งแวดลอม คาวัสดุอปุ กรณ และคาใชจา ยอื่น ๆ
สิ่งแวดลอมในสถาน
2. คาผลิต จัดสงแบบสํารวจ คาจางเก็บรวบรวม และจัดทํารายงานขอมูลสถานการณ
บริการที่พักอาศัย
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ชั่วคราวเพื่อรองรับ
3. ผลิตคูมอื ชุดความรู แนวทาง เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานดานอนามัย
การทองเที่ยว
สิ่งแวดลอมในโรงแรมและรีสอรท เพื่อการทองเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี
ภายใต 3C (Care Clean Clear)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3
75,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดลอม
สถานบริการ
การสาธารณสุขที่เปน
มิตรกับสุขภาพ
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ไตรมาส 2

รวม
75,000

23,584.94

23,584.94

49,596.64 74,394.96

123,991.60

73,181.58 74,394.96

147,576.54

166,706

55,000

ไตรมาส 4

166,706

60,000

60,000

120,000

226,706

60,000

286,706

55,000

110,000

120,000

120,000

85,600

85,600

กลุม

โครงการ

โครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในเรือนจํา
พช.

โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดลอม
สถานบริการ
การสาธารณสุข
ที่เปนมิตรกับสุขภาพ
โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และความสุขของ
คนทํางาน (Healthy
Workplace Happy
for Life)
โครงการพัฒนาและ
ยกระดับระบบ
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถาน
บริการที่พักอาศัย
ชั่วคราวเพื่อรองรับ
การทองเที่ยว

รายการ PO

ไตรมาส 1

ยังไมไดทํา PO
1. จางจัดทําสื่อ คารางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ผลิตคูมอื วิชาการ และคาจางเก็บขอมูลในการ
สื่อสารเพื่อเชิดชูเกียรติตนแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงแรมและ
รีสอรท
รวมจัดจางโครงการทองเที่ยว
55,000
อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดจางออกแบบและจัดทําบทเรียนออนไลนการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา สําหรับ
เจาหนาที่สาธารณสุขและเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัตงิ านระดับพื้นที่
ดําเนินการเสร็จสิ้น
1. จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ ชุดนิทรรศการ และ ใบประกาศนียบัตรเพือ่ สงเสริมการพัฒนา
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดทําหลักสูตรออนไลน เรือ่ ง การจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
รวมจัดจางโครงการ GCH
ดําเนินการเสร็จสิ้น
1. จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ คูมือแนวทางการดําเนินงานจัดจางผลิตชุดสาธิต และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
สําหรับการพัฒนาองคกรสู Healthy Workplace Happy for Life
อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดจางเก็บ รวบรวม และจัดทํารายงานขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่
ทํางาน สถานบริการ
รวมจัดจางโครงการ HWP
ดําเนินการเสร็จสิ้น
1. คาตรวจวิเคราะหตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอม คาขนสงตัวอยาง คารวบรวมและประเมิน 55,000
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
2. คาผลิต จัดสงแบบสํารวจ คาจางเก็บรวบรวม และจัดทํารายงานขอมูลสถานการณดา น
อนามัยสิง่ แวดลอม
3. ผลิตคูมือ ชุดความรู แนวทาง เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงแรมและรีสอรท เพื่อการทองเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ภายใต 3C (Care Clean Clear)
ยังไมไดทํา PO
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ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

260,600
59,984.20

89,976.30

23,584.94

49,596.64
73,181.58

ไตรมาส 4

รวม

155,588

155,588

155,588

471,188
149,960.50

23,584.94

74,394.96
74,394.96

166,706

123,991.60
147,576.54
166,706

60,000

60,000

120,000

226,706

60,000

286,706

55,000

110,000

120,000

120,000

85,600

85,600

กลุม

โครงการ

โครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในเรือนจํา

รายการ PO
1. จางจัดทําสื่อ คารางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ผลิตคูมอื วิชาการ และคาจางเก็บขอมูลในการ
สื่อสารเพื่อเชิดชูเกียรติตนแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงแรมและรีสอรท
รวมจัดจางโครงการทองเที่ยว

อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดจางออกแบบและจัดทําบทเรียนออนไลนการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา สําหรับ
เจาหนาที่สาธารณสุขและเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัตงิ านระดับพื้นที่

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

55,000

260,600
59,984.20

ไตรมาส 3

89,976.30

ไตรมาส 4
155,588

รวม
155,588

155,588

471,188
149,960.50

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบขอเสนอ Option 1 สําหรับการบริหารจัดการงบประมาณไตรมาส 3 โดยทุกกลุมรับทราบหลักการ และกลุมบริหารยุทธศาสตร
ดําเนินการแจงวงเงินที่แนนอนอีกครั้ง ทั้งนี้ ใหทุกกลุมงานเตรียมปรับแผนเพื่อดําเนินการตอไป
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๓.๒ รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
นางสาวปรี ย นิ ต ย ใหม เ จริ ญ ศรี หั ว หน า กลุ ม พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชนและเมื อ งรายงาน
ความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace ดังนี้
• ผลการดําเนินงาน: ตั้งแตเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม ป 2564 สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมมีผลการประเมินทั้งสองรอบเปนที่นาพอใจ ไดคะแนน HWP เปนอันดับ 1 เมื่อเทียบกับหนวยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย และไดรับการชมเชยดานการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสํานักงาน โดยมีผลการประเมิน
ครั้งลาสุด ดังนี้
(1) เกณฑ 5 ส.
เต็ม 42 คะแนน ได 41
คะแนน
(2) การสนับสนุน
เต็ม 5 คะแนน ได 4.20 คะแนน
(3) สะอาด
เต็ม 11 คะแนน ได 10.30 คะแนน
(4) ปลอดภัย
เต็ม 12 คะแนน ได 12
คะแนน
(5) มีชีวิตชีวา สมดุลชีวติ เต็ม 5 คะแนน ได 5
คะแนน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก พิจารณาตามเงื่อนไขตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ ดังนี้
- กอนอุทธรณ ไดคะแนนเทากับ 4.7500
- หลังอุทธรณ ไดคะแนนเทากับ 4.6073
• แผนการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง ปงบประมาณ 2564 ดังนี้
เดือน
กิจกรรม
เมษายน - พฤษภาคม 1. จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ HWP ระดับดีมาก
2. คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานทบทวนแผนและกิจกรรมของแตละคณะทํางาน
มิถุนายน
รายงานผลการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงคณะกรรมการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 1
กรกฎาคม
คณะทํางานตรวจประเมินแนะนําเพื่อปรับปรุงครั้งที่ 2
สิงหาคม - กันยายน 1. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากคณะตรวจประเมินกรมอนามัย
2. คณะทํางานกรมเขาตรวจประเมิน
ตุลาคม
รายงานผลคะแนนการตรวจประเมิน

เกณฑสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน ระดับดี และ ระดับดีมาก หัวขอ “มีชีวิตชีวา และมีสมดุลชีวิต”
ระดับดี
- การกําหนดผูรับผิดชอบ
ดานสงเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดลอม ความสมดุลในชีวิต
และการทํางาน
- กิจกรรมการมีสวนรวม

-

ระดับดีมาก (ระดับดี + ๑ ขอ ระดับดีมาก)
กิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย
- การประเมินภาวะโภชนาการ
กิจกรรมดูแลสุขภาพฟน
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย/
กิจกรรมสงเสริมโภชนาการ
ประเมินสมรรถภาพรางกาย
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต
- กิจกรรมสงเสริมความสมดุลในชีวิตและ
กิจกรรมนันทนาการ
การทํางาน
กิจกรรมสงเสริมปองกันภาวะโลหิตจาง

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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3.3 รายงานความกาวหนาการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
และปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย กลุมบริหารยุทธศาสตรนําเสนอขอมูล ไดแก
๑) ผลการสํารวจความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอ (ราง) วัตถุประสงคหลัก (Core Purpose) และ
(ราง) วิสัยทัศนกรมอนามัย (Vision) ซึ่งเสนอโดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
• รอยละ ๑๐๐ เห็นดวย กับ (ราง) วัตถุประสงคหลัก (Core Purpose) “ประชาชนสุขภาพดี
มีความรอบรู อยูใน (ระบบนิเวศน/สภาพแวดลอม) ที่เปนมิตรตอสุขภาพ” (Healthy People Healthy
Environment)
• รอยละ ๑๐๐ เห็นดวย กับ (ราง) วิสัยทัศน กรมอนามัย (Vision) “สานพลังเพื่อประชาชน
สุขภาพดี 72 ป ภายในป 2570” (Collaboration for HALE 72 by the year 2027 – HALE 72/27)
๒) ผลการทบทวนแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
พ.ศ. 2566 – 257๐
เปาประสงค /ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ 1 เมืองและชุมชนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี
1. รอยละของเมืองที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชน
สุขภาพดี
2. รอยละของสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ (เชน โรงเรียน
สวมสาธารณะ สถานประกอบกิจการ) และสถานบริการการสาธารณสุข
ผานมาตรฐานดานอนามัยสิง่ แวดลอม (เชน มาตรฐาน WASH/
มาตรฐาน HAS)
2. การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข
2.1 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขยกระดับสู GREEN&
CLEAN Hospital Challenge
2.2 รอยละของ รพ.สต. ผานเกณฑ GREEN & CLEAN
Subdistrict Health Promotion Hospital
3. รอยละของหนวยงานมีการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนทํางาน (Healthy
Workplace Happy for Life)
3.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
3.2 โรงพยาบาลสังกัด สธ. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3.3 ศาลากลางจังหวัด ทีว่ าการอําเภอ
3.4 สถานีตํารวจ การไฟฟา การประปา ไปรษณีย
4. รอยละของการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับ
การทองเที่ยว
4.1 โรงแรม รีสอรท
4.2 สถานีขนสงผูโ ดยสารสาธารณะในจังหวัดทองเที่ยว

เปาหมายตามฉากทัศนอนาคต ป 66 - 70
2566

2567

2568

2569

2570

10 (ปรับ)
30 (เดิม)
50

15 (ปรับ)
35 (เดิม)
55

20 (ปรับ)
40 (เดิม)
60

25 (ปรับ)
45 (เดิม)
65

30 (ปรับ)
50 (เดิม)
70

10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

80
30
ตนแบบ
จังหวัดละ 1 แหง
ตนแบบจังหวัดละ 4 แหง
(ประเภทละ 1 แหง)

100
40
20

50
30

60
40

70
50

10

20

30

40

5
5

10
10

15
15

20
20

25
25
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(รถโดยสาร รถไฟ เรือ เครื่องบิน)
เปาประสงคที่ 2 ประชาชนมีความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
1. รอยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมที่พึง
ประสงค

30

40

50

60

70

๓) ประเด็นเนนหนักการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นเนนหนัก
การดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอม
1. ขับเคลื่อนนโยบาย
และสื่อสาร
สาธารณะ และ
สรางความรวมมือ
ภาคีเครือขาย
ทุกระดับ
2. พัฒนากฎหมาย
มาตรการ
และมาตรฐาน
ที่ทันสมัย
3. พัฒนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เขาถึง
กลุมเปาหมาย และ
เปนมิตรตอผูใช
4. พัฒนากลไก
การกํากับ ติดตาม
ประเมินผล

แผนงาน

วัตถุประสงค

1. โครงการยกระดับ
เมืองและชุมชน
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพดี

เพื่อบูรณาการ
ความรวมมือภาคี
เครือขายในการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพประชาชน
เพื่อควบคุม กํากับ
ประเมินรับรอง
มาตรฐานดาน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมของ
สถาน
ประกอบการ
สถานที่สาธารณะ
ตามมาตรฐาน

2. โครงการสงเสริม
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมใน สถาน
ประกอบการ สถานที่
สาธารณะ เพื่อลด
ความเสี่ยงสุขภาพ

เปาหมาย/ผลผลิตสําคัญ
(ชื่อ/จํานวน/หนวยนับ)
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
2. รอยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมอนามัย
สิ่งแวดลอมที่พึงประสงค
1. การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข
1.1 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขยกระดับ
สู GREEN & CLEAN Hospital Challenge
1.2 รอยละของ รพ.สต. ผานเกณฑ GREEN &
CLEAN Subdistrict Health Promotion
Hospital
2. หนวยงานมีการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวติ ของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
2.1 สสจ. สสอ.
2.2 รพ.สังกัด สธ. รพ.สต.
2.3 ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ
2.4 สถานีตํารวจ การไฟฟา การประปา ไปรษณีย
3. การพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับ
การทองเที่ยว
3.1 โรงแรม รีสอรท
3.2 สถานีขนสงผูโดยสารสาธารณะในจังหวัด
ทองเที่ยว (รถโดยสาร รถไฟ เรือเครื่องบิน)
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รอยละ 10

รอยละ 30

รอยละ 10
รอยละ 10

รอยละ 80
รอยละ 30
ตนแบบ
จังหวัดละ 1 แหง
ตนแบบ
จังหวัดละ 4 แหง
(ประเภทละ1แหง)
รอยละ 5
รอยละ 5

๔) แผนการดําเนินงานระยะตอไป
1.
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
พ.ศ. 2566 – 2570 อีกครั้ง เดือน เม.ย. 64 เนื่องจากตัวชี้วัดยังไมครอบคลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมของสํานักฯ
2. จัดทําขอเสนอ Flagship project ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
มติที่ประชุม รับทราบ โดยที่ประชุมมีขอเสนอใหทบทวนแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
ยังขาดขอมูลสําคัญที่ตองการความชัดเจนในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ คาดวาจะจัดประชุมหารือฯ อีก ๑
ครั้ง ตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อจัดทําขอมูลเพิ่มเติม
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.4.1 รายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
กลุมบริหารยุทธศาสตรนําเสนอรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดังนี้
1. กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนและเมือง
1.1 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตร
กับสุขภาพ
เปาหมายโครงการ
1. มีโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital ระดับดีมาก รอยละ 90

ผลผลิต
มีโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital ระดับดีมากรอยละ 89.56
(ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564)

2. มีโรงพยาบาลไดรับรางวัลนวัตกรรม
มีเกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN
Hospital ป 2564
GREEN & CLEAN Hospital
ระดับประเทศ 2 แหง
3. หลักสูตรออนไลนการจัดการอนามัย
อยูระหวางดําเนินการจัดทําวิดีโอหลักสูตรออนไลน เรื่อง
สิ่งแวดลอมในสถานบริการ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข
การสาธารณสุข
ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหปรับรูปแบบ
การดําเนินงานเปนการรวบรวมผลงานนวัตกรรมจากโรงพยาบาลที่ผานระดับดีมากขึ้นไป
1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณ ภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
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เปาหมายโครงการ
1. หนวยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและยกระดับเปน
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของคนทํางาน (Healthy
Workplace Happy for Life) ระดับดี รอยละ 100
2. มีตนแบบสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิต และความสุขของคนทํางาน (Healthy
Workplace Happy for Life) ระดับดี อยางนอย
จังหวัดละ 1 แหง (76 แหง)

ผลผลิต
หนวยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและยกระดับเปน
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace
Happy for Life) ระดับพื้นฐาน รอยละ 100
ยังไมไดดําเนินการ

เปาหมายโครงการ
ผลผลิต
3. มีคูมือแนวทางการพัฒนาสถานที่ทํางานดานอนามัย คูมือแนวทางการดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยู
สิ่งแวดลอมและสงเสริมสุขภาพ (Healthy Workplace นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทํางาน
Happy for Life/GREEN Health Organization)
1.3 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
เพื่อรองรับการทองเที่ยว
เปาหมายโครงการ
1. มีขอมูลสถานการณความเสี่ยงดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการที่พัก
อาศัยชั่วคราว (โรงแรมและรีสอรท)
2. มีตนแบบสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว
(โรงแรมและรีสอรท) ดําเนินการตาม
มาตรฐาน 24 แหง

ผลผลิต
อยูระหวางการรวบรวมผลการสํารวจสถานการณดาน อวล.
ในถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว และการวิเคราะหผลตัวอยาง
ดาน อวล. ในถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว
1. มีระบการประเมินโรงแรมที่เปนมิตรตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม (GREEN Health Hotel)
(http://ghh.anamai.moph.go.th/)
2. อยูระหวางใหศูนยอนามัยประเมินโรงแรมและรีสอรท
ตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel และรายงานผานระบบ
การประเมินโรงแรมที่เปนมิตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(GREEN Health Hotel)

๑.๔ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา
เปาหมายโครงการ
1. มีชุดความรูบทเรียนออนไลนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา สําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานระดับพื้นที่

ผลผลิต
๑. บทเรียนออนไลน การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 1 หลักสูตร (10 เรือ่ ง)
๒. การตูนโมชั่นกราฟฟก “สุขอนามัยในเรือนจํา” จํานวน 1 เรื่อง
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๑.๕ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปาหมายโครงการ
1. มี (ราง) คูมอื การจัดอนามัยสิ่งแวดลอม
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. มี (ราง) รายงานการสํารวจ
สถานการณน้ําสะอาด สุขาภิบาล
สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน

ผลผลิต
1. มี (ราง) คูมอื การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
2. เกณฑการประเมินการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดานสุขภาพเด็ก 4D
มีแบบสํารวจสถานการณน้ําสะอาด สุขาภิบาล สุขอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของประเทศไทย และ อยูระหวาง
การรวบรวมขอมูลการตอบแบบสํารวจฯของโรงเรียน

เปาหมายโครงการ

ผลผลิต

3. มีสถานที่ทาํ งาน สถานบริการ และสถานประกอบการ สนับสนุนใบประกาศสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน
ที่ไดรับสนับสนุนการดําเนินงานผานเกณฑสถานที่
จํานวน 36 แหง
ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace
Happy for Life) จํานวน 76 แหง
4. มี (ราง) แนวทางการจัดการ/การเฝาระวังดานอนามัย 1. มีแนวทางขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับ
สิ่งแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ
ผูสงู อายุในสถานที่สาธารณะ ประเด็นการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมในวัด
2. มีเเบบสํารวจสถานการณการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานดูแลผูส ูงอายุ
2. กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)
2.1 โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
เปาหมายโครงการ
มูลฝอยทุกประเภทไดรับการจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลัก
วิชาการและกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข รอยละ 100

ความกาวหนาการดําเนินงาน
1. มีการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข (มูลฝอยติดเชื้อ และ มูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน) จํานวน 6 ฉบับ
2. มีการขับเคลื่อนระบบควบคุมกํากับการขนมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest
system/Infectious Waste Digital Tracking)
3. มี (ราง) เกณฑมาตรฐานการประเมินกิจการใหบริการเก็บขน
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พรอมจัดทําแผนการลงพื้นที่ เพื่อประเมินและ
ยกระดับมาตรฐานกิจการใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
15

4. มีคําแนะนําดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2 เรื่อง

ตัวชี้วดั
ความกาวหนาการดําเนินงาน
1. มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นไดรับการ รอผลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดการอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ รอยละ 100
2. มีรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มูลฝอยตามกฎหมายวาดวย
พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ตุลาคม 2563)
การสาธารณสุข จํานวน 6 ฉบับ
2. กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2564)
ตัวชี้วดั
ความกาวหนาการดําเนินงาน
2. มีรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ  มีรางรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข จํานวน 6 ฉบับ
มูลฝอยตามกฎหมายวาดวย
1. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักสูตรฝกอบรม
การสาธารณสุข จํานวน 6 ฉบับ
การจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนอยางปลอดภัย
สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พ.ศ. ....
2. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักสูตรฝกอบรม
การจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนอยางปลอดภัย
สําหรับผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
3. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง มาตรการควบคุมการขน
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน การแตกหักของมูลฝอยที่เปน
พิษหรืออันตรายจากชุมชน และการรั่วไหลของสารเคมี
ที่ออกมาจากมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
4. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง มาตรการปองกันและแกไข
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมจาก
การฝงกลบอยางปลอดภัย พ.ศ. ....
5. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑสถานที่ตั้งและ
ขนาดพื้นที่การเผาโดยเตาเผา และกําหนดมาตรฐานแสงสวางและ
การระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
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6. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง มาตรการปองกันเหตุรําคาญ
และผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมจากการแยกชิ้น
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....

3. มีชุดความรูทางวิชาการ คําแนะนํา
หลักเกณฑ มาตรฐาน และแนวทาง
การจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข จํานวน 2 เรื่อง
4. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อและผูให
บริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จํานวน 34 แหง
5. มีระบบควบคุมกํากับการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system)
ที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ

1. คําแนะนํา เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยที่เกิดจาก
กระบวนการลางไตทางชองทอง (Peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน
2. คําแนะนําการกําจัดหนากากอนามัยในสถานการณ COVID-19
มี (ราง) เกณฑการประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการเก็บขนและกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
ขับเคลื่อนระบบควบคุมกํากับการขนมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system/
Infectious Waste Digital Tracking)

2.2 โครงการยกระดับการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล
เปาหมายโครงการ
ผลผลิต
1. สวมสาธารณะในแหลงทองเที่ยวไดรับ
มีสถานการณการดําเนินงานสวมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามัน
เชือ้ เพลิง
การพัฒนา และยกระดับการจัดการตาม
มาตรฐาน HAS จํานวน 24 จังหวัด
2. มีกลไกและกระบวนการเสริมสรางความรอบรู 1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค สรางสื่อ และเผยเเพร
ประชาสัมพันธพฤติกรรมการใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ
เรื่องการใชสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับประชาชน
2. มีผลการสํารวจออนไลน (Anamai poll online)
เรื่อง การใชสวมสาธารณะของประชาชน
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ตัวชี้วดั
1. มี (ราง) แผนแมบทดานการจัดการสวมและ
สิ่งปฏิกูลของประเทศ พ.ศ. 2563 - 2580
2. มีรายงานสถานการณการเฝาระวัง
ความเสี่ยงการเขาถึงและความปลอดภัย
จากสวมสาธารณะ
3. มีกิจกรรมรณรงค สรางกระแสวันสวมโลก

ผลผลิต
อยูระหวางการพิจารณาการจัดจางเก็บรวบรวมขอมูล
สถานการณการเขาถึงการใชบริการสวมสาธารณะในสถานที่
(Setting) และศึกษาความเสี่ยงจากการปนเปอนเชื้อโรค
ในหองสวมสาธารณะ
1. จัดงานรณรงควันสวมโลก ป 2563 (World Toilet Day
2020) "สวมสาธารณะวิถีใหม เพื่อทุกคน" (The New
Normal Public Toilet for All)
2. จัดกิจกรรมรณรงค "วัดวา อาสา" รวมจิตอาสา ทําสวมวัด
ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ”

2.3 โครงการปลอดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีฯ (งบเบิกจายแทนกัน 600,000บาท)
แผนงาน/กิจกรรม
1. ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน
การปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ําดี

ผลผลิต
1.ร ว มที ม ลงพื้ น ที่ โ ครงการ และพั ฒ นาความร ว มมื อ กั บ ภาคี
เครือขายภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนใหมีระบบ
บําบัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่จังหวัดนาน
2.ประสานการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนถิ่นที่มี
ความพรอมในการพัฒนาระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล

3. กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ
3.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
เปาหมายโครงการ
ผลผลิต
มีระบบการจัดการเหตุรําคาญและควบคุมกิจการ มีระบบสารสนเทศดานการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปน
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม
อันตรายตอสุขภาพสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ระบบ
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 1 ระบบ
ตัวชี้วดั

ผลผลิต
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1. มีรางกฎหมายในการควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ จํานวน 2 ฉบับ

มีรางกฎหมายในการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จํานวน 2 ฉบับ
1. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถาน
ประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมัน และกําหนด
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขกํารจัดใหมบี อดักไขมัน
รวมทั้งมาตรฐานของบอดักไขมัน พ.ศ. ....
2. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดระยะหาง
และหลักเกณฑในการควบคุมและปองกัน มิใหเกิดผลกระทบ
จนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงาน และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงอันเกิดจาก
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการ
เพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. …. ซึ่งจะนําเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในวันที่ 29 มี.ค. 2564
2. เจาหนาที่จากสวนกลางและศูนยอนามัย
เจาหนาที่จากสวนกลางและศูนยอนามัยไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ
ดานการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จาก “การอบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนาม
จํานวน 60 คน
และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน พรอมขึ้นทะเบียน
ผูตรวจสอบกลิน่ ” จํานวน 40 คน
3. มีขอมูลสถานการณและปญหาดานอนามัย
มีขอมูลสถานการณและปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมจากกิจการฯ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจาก จํานวน 2 เรื่อง
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
1. มี ข อ มู ล เบื้ อ งต น ของป ญ หาด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มและ
จํานวน 2 เรื่อง
ผลกระทบตอสุขภาพ ประเภทกิจการเผาถานหรือสะสมถาน
2. มีขอมูลเบื้องตนสถานการณการประกอบกิจการบานนกแอน
กิ น รั ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และป ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม
(จากทบทวน สืบคนขอมูลวิชาการและงานวิจัย)
4. มีการสนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพื่อกํากับ
1. (ราง) หลักสูตรและคูมือแนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณี
ติดตามการบังคับใชกฎหมายดานเหตุรําคาญ
เหตุรําคาญ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่ไดรับ 2. มีการสนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เพื่อกํากับติดตามการบังคับใช
กฎหมายดานเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
มอบหมาย จํานวน 4 ครั้ง
ตามที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 7 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
นครสวรรค ชลบุรี เชียงใหม อางทอง สุพรรณบุรี
3.2 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ
เปาหมายโครงการ
ผลผลิต
1. .มีรูปแบบ (Prototype) ระบบและกลไกการจัดการ มี (ราง) รูปแบบกลไกการเฝาระวังเหตุรําคาญและกิจการ
เหตุรําคาญและ การตรวจประเมินมาตรฐานกิจการ
ทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 1 รูปแบบ

19

2. มีสถานการณการปนเปอนของสารเคมีในพืชผัก
มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนและสถานการณ
และน้ําบริโภคที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเบื้องตน ในพื้นที่โครงการสงเสริม
ในพื้นที่เสี่ยง
การเรียนรู เพือ่ การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก
3. มีขอมูลสถานการณและขอเสนอแนวทางการจัดการ มีการรวบรวมขอมูลสถานการณปญหาการจัดการขยะ
การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสในชุมชน
อิเล็กทรอนิกส และ (ราง) ขอเสนอแนวทางการจัดการ
การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสในชุมชน
ตัวชี้วดั
ผลผลิต
1. อปท. ในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีรูปแบบ ระบบ 1. ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็นของคณะทํางานตอการแกไข
และกลไกการจัดการเหตุรําคาญ การควบคุมและตรวจ
ปญหาการใหบริการตูบรรจุสนิ คาหรือลานจอดรถหัวลากฯ
ประเมินมาตรฐานกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. มี (ราง) รูปแบบกลไกการเฝาระวังเหตุรําคาญและกิจการ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข จํานวน 10 แหง
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. มีขอมูลสถานการณการปนเปอนสารเคมีในอาหาร
และน้ําบริโภคในพื้นที่เสี่ยง

มีขอมูลเบื้องตนดานอนามัยสิ่งแวดลอม และพฤติกรรม
การบริโภคและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก
3. มีขอมูลสถานการณความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีขอมูลสถานการณปญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
และขอเสนอตอการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
และ (ราง) ขอเสนอแนวทางการจัดการการคัดแยกขยะ
จากปญหาการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกสในชุมชน
4. กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม
4.1 โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยู
อยางยั่งยืน
เปาหมายโครงการ
ผลผลิต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
1. เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ 70
ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ 68.32 (ขอมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 63)
2. อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
และทองถิ่นนาอยู รอยละ 10

อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิน่
นาอยู รอยละ 8.3 (ขอมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 64)

ตัวชี้วดั
ผลผลิต
1. มีระบบสงเสริมและขับเคลื่อนการจัดการอนามัย 1. มีการประสานเพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางกรมอนามัย
สิ่งแวดลอมทองถิ่นชุมชนนาอยูดวยพลังเครือขาย
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ทางสังคม
2. มีการถอดบทเรียน อสม. เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพ
ชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
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2. มีหลักสูตรออนไลนสําหรับการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการ
ดําเนินงานดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
3. มีชุดความรู "รูปแบบการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมชุมชนทองถิ่น"

มีโครงสรางหลักสูตรออนไลน “อสม. เชี่ยวชาญการจัดการ
สุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม”

มีสื่อคลิปวิดีโอ “สารคดีชุดการสงเสริมสุขภาพและจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับทองถิ่น เพื่อยกระดับเมืองที่เปนมิตร
ตอสุขภาพ” : อบต.โกงธนู อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ,
“การพัฒนาระบบคุณภาพบริการ (EHA)”: เทศบาลนคร
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
4. มีรายงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมของ
มีขอมูลสถานการณการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ปกครองสวนทองถิ่นทีสมัครเขารวมโครงการและประเมิน
ทองถิ่นและชุมชนนาอยูตามบริบทพื้นที่
ตนเองตามองคประกอบของการดําเนินงานพัฒนา อบต.
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู
4.2 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานสุขภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เปาหมายโครงการ
1. ภาคีเครือขายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ผลผลิต
มี อสม. เชี่ยวชาญ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
เปนแกนนําในการสรางความรวมมือกับภาคเครือขายในพื้นที่และ
ประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชนตามบริบทของพื้นที่

2. ประชาชนและภาคีเครือขาย
มีความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
3. บุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มีการสื่อสารสรางความรอบรูแกประชาชนและภาคีเครือขายในการ
จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันแพรระบาดของโรคโควิด-19
1. มีการประชาสัมพันธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับเจาพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
จํานวน 4 หลักสูตร (พ.ค.-มิ.ย. 64)
2. มีรางกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอม
(Environmental Health Inspector)

ตัวชี้วดั
1. มีกิจกรรมรณรงคสรางกระแส
การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม
จํานวน 2 ครั้ง

ผลผลิต
มีกิจกรรมรณรงคสรางกระแสการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 ครั้ง คือ 1) งานรณรงควันสวมโลก ป 2563 (World Toilet
Day 2020) "สวมสาธารณะวิถีใหม เพื่อทุกคน“(The New Normal
Public Toilet for All)

ตัวชี้วดั

ผลผลิต
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2. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
การจัดการความรูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม จํานวน 2 ครั้ง

3. มีขอมูลสถานการณความรอบรู
และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
4. มีสื่อประชาสัมพันธ/ชุดความรู
เพื่อการสรางความรอบรูดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดการความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
จํานวน 5 ครั้ง
1) “วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม”
2) “โปรแกรมการคาดการณอนามัยสิ่งแวดลอม”
3) “สรางความรวมมือในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
4) “แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ผานพระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556”
5) “งานอนามัยสิ่งแวดลอมกับ COVID-19 ตอน การประยุกตใชระบาด
วิทยาโดยใชน้ําเสียเปนฐานและการจัดการหนากากอนามัยใน
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษา
ในตางประเทศ”
มีกรอบแนวคิดความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม
ระดับบุคคล และรางแบบประเมินสถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมระดับบุคคล
กรณีศึกษา : การจัดการขยะ
1.จัดทําสื่ออินโฟกราฟฟกประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารสรางความรอบรู
จํานวน 49 ชิน้ งาน และคําถามที่พบบอยการปองกันโรคโควิด-19
2.จัดทําขอมูลการใหสัมภาษณสื่อ จํานวน 3 เรื่อง ไดแก
1) เรื่อง “อันตรายจากเชื้อราภายในบาน”
2) เรื่อง “ผาอนามัยซักได ทางเลือกของคนรักษสิ่งแวดลอม คอลัมน”
3) เรื่อง “การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในวัด”
3. จัดทําบทความ จํานวน 1 เรื่อง คือ กรมอนามัย ชวนคนไทยทําบุญ
วันมาฆบูชา แบบ “รักษโลก ลดโรค”
4. จัดรายการเสียงตามสายกรมอนามัย สื่อสารประชาสัมพันธ
สรางความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ครั้ง
5. จัดรายการ EHTV ผาน Facebook สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่อง
ลอยกระทงในวันฮาโลวีน
6. ออกแบบและผลิตสื่อรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันการระบาด
ของโรคโควิด-19 และมาตรการ 3 สราง
7. ตรวจเนื้อหาวิชาการขาวของกรมอนามัย จํานวน 6 เรือ่ ง
8. ตอบโตขาว RRHL จํานวน 32 เรื่อง
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5. กลุมบริหารยุทธศาสตร
5.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามการประเมินผลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
เปาหมายโครงการ
1. มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 และ
รางแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ....)
2. มีระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักอนามัยสิง่ แวดลอม

ตัวชี้วดั
1. มีระบบขอมูลและสารสนเทศดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร
2. มีการดําเนินการตามเกณฑ PMQA
ที่กรมอนามัยกําหนด

ผลผลิต
1. มีขอเสนอตอการปรับแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 3
2. มีกรอบแนวทางการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560-2564 และการเตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 4
3. มีขอมูลผลการดําเนินงาน ป 2563 ตามแผนปฏิบัติการภายใตแผน
ยุทธศาสตรฯ และแผน ป 2565 ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ
1. การประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 6 ครั้ง
2. การประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ครั้ง
3. มีกลไกติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
การรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน Google Slide
4. โปรแกรมติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (ENV
Plan)
ผลผลิต
มีระบบฐานขอมูลสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก GCH, มูลฝอยติดเชื้อ,
อบต. นาอยู, สิ่งปฏิกูล
ยังไมไดดําเนินการ

6. สวนกลาง
6.1 โครงการการบริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
เปาหมายโครงการ
ผลผลิต
มีฐานขอมูล แผนเฉพาะภัย และขอเสนอ 1. รวมเปนคณะทํางานจัดทําฐานขอมูลสาธารณภัยดานการแพทยและ
ดานวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข และอยูระหวางดําเนินการจัดทําฐานขอมูลภาพกระทรวง
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะ
สาธารณสุข
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. มีแผนปฏิบัตกิ ารเฉพาะภัย (Specific Hazard Plan) กรณีเหตุเพลิงไหม
สถานทีฝ่ งกลบมูลฝอย และจัดใหกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. มีขอเสนอดานวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย เผยแพรในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4
ตัวชี้วดั

ผลผลิต
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1. มีมาตรการ แนวทาง และ
การปฏิบัติที่ดีในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ กรณีภัย
ฉุกเฉินและสาธารณภัย

2. มีกิจกรรมการสื่อสาร สราง
ความรอบรูเพื่อใหเกิดความ
ตระหนักและแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อการดูแล ควบคุม ปองกัน และ
ปรับพฤติกรรมอนามัยสําหรับภาคี
เครือขายภาครัฐ เอกชน ประชาชน
กรณีภัยฉุกเฉินและสาธารณภัย
3. มีการประชุมคณะกรรมการ
คณะทํางาน และทีมงานเพื่อเตรียม
ความพรอมสรางแนวปฏิบัติ และ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
สุขภาพจากกรณีภัยฉุกเฉินและ
สาธารณภัย

1. มีคูมือแนวทางปฏิบัติเพื่อการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ณ เดือนมกราคม 2564)
2. มีขอเสนอศูนยปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
(HP-EHOC) หรือระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command
System : ICS) ในการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2564 วันที่
7 ธันวาคม 2563
3. มีแนวทางขับเคลื่อน Thai Stop COVID กรมอนามัย
มีกิจกรรมรณรงคยกระดับมาตรการสวมหนากากปองกันโรคไวรัส
โคโรนา 2019

1. มีการประชุมคณะทํางานกลุมภารกิจปฏิบัติการ (OP) จํานวน 3 ครั้ง
2. มีการประชุมขับเคลื่อน Thai Stop COVID Plus จํานวน 3 ครั้ง
3. มีการจัดซื้อวัสดุชวยเหลือน้ําทวม (7 รายการ) และจัดสงวัสดุชวยเหลือ
ศอ. 11 และ 12
4. มีการลงพื้นทีป่ ฏิบัติการภาคสนาม เพื่อเตรียมการจัดตั้ง รพ. สนาม
เฝาระวังดาน อวล. และประเมินตามแผนความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณ
มาตรฐาน อวล. เพื่อรองรับสถานการณโควิด-19 จํานวน 7 ครั้ง

6.2 โครงการยกระดับการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับการแพรระบาดของโรคโควิด-19
กลุม
เปาหมายโครงการ
ผลผลิต
รับผิดชอบ
หลัก
พม.
สถานประกอบการผานการประเมินตนเอง 1. กรอบแนวคิด 3 สราง
2. สถานประกอบการผานการประเมินตนเองตามมาตรการ
ตามมาตรการควบคุม ปองกันการแพร
ควบคุม ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จาก
ระบาดของโรคโควิด-19 จากแพลตฟอรม
แพลตฟอรม Thai Stop COVID รอยละ 64.4
Thai Stop COVID รอยละ 75
(ขอมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 64)

กลุม
รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

ผลผลิต
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หลัก
ทุกกลุม

1. มีการปฏิบัติการระดับพื้นที่ การสื่อสาร
สรางความรอบรู เพื่อความตระหนัก
และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการดูแล
ควบคุม ปองกัน และปรับพฤติกรรม
อนามัยสําหรับเครือขายภาครัฐ เอกชน
ประชาชน รองรับสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเขมงวดสูงสุด/พื้นที่
ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม อยาง
นอยพื้นที่ละ 1 จังหวัด (จํานนวน 3
จังหวัด)
พภ.+พม. 2. การจัดกิจกรรมสรางความรวมมือ และ
เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือขาย
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับ
สถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 จํานวน 2 เรื่อง
พม.
3. รายงานสถานการณการประมินตนเอง
ของสถานประกอบการ/กิจการ
บนแพลตฟอรม Thai Stop COVID

มีการปฏิบัติการระดับพื้นที่ การสื่อสาร สรางความรอบรูเพื่อ
ความตระหนักและแนวทาง การปฏิบัติ เพื่อการดูแล ควบคุม
ปองกัน และปรับพฤติกรรมอนามัยสําหรับเครือขายภาครัฐ
เอกชน ประชาชน รองรับสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดสูงสุด/พื้นที่
ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม จํานวน 12 จังหวัด ไดแก
สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี นครนายก ปทุมธานี อางทอง
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
สุรินทร
1. การประชุมสรางความรวมมือการยกระดับการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ธันวาคม 2563)
2. พิธีลงนามบันทึกความรวมมือเชิงนโยบายและบูรณาการ
ระดับทองถิ่น (31 มี.ค.64)
1. มีรายงานสถานการณการประมินตนเองของสถาน
ประกอบการ/กิจการบนแพลตฟอรม Thai Stop COVID
แบบ real time ผานเว็บไซต
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/establis
hment-report/
2. มีการรายงานสถานการณการประมินตนเองของสถาน
ประกอบการ/กิจการบนแพลตฟอรม Thai Stop COVID
ในการประชุมศูนยปฏิบัติการฯ (PHEOC) กรมอนามัย
3. มีการรายงานและขอเสนอในการขับเคลื่อนระบบ
การประเมินตนเองของสถานประกอบการ/กิจการ
บนแพลตฟอรม Thai Stop COVID ผานการประชุม
ศูนยปฏิบัติการศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศปก.
ศบค.)

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ดังนี้
๑. ใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ (พม.) ทบทวนเรื่องการอบรมและประเมินทักษะ
เฉพาะทางในการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน เชน การเปนผูตรวจสอบกลิ่น
๒. ให ก ลุ ม พั ฒ นาการสุ ข าภิ บ าล (พบ.) ติ ด ตามเรื่ อ งโครงการพยาธิ ใ บไม ตั บ พร อ มจั ด ส ง ข อ มู ล
ที่เกี่ยวของใหกลุมบริหารยุทธศาตร
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4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามขอคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคาร
ที่ 2 มีนาคม 2564
กลุม บริหารยุทธศาสตรนําเสนอขอมูลสรุปขอคิดเห็นจากจากการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน
การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 โดยมีประเด็นและการมอบหมายงานที่เกี่ยวของกับสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
ประเด็น
การมอบหมายงาน
1. การรายงานความกาวหนา Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม
1) การดําเนินงานโครงการ GCH
พช. และ พบ.
1.1) รพ. สงเสริมสุขภาพ ตองการยกระดับการจัดการ และตอยอดไปสูชุมชน
ใหเห็นการขับเคลื่อนที่ชัดเจน
1.2) ประเด็นการจัดการน้ําเสียและขยะติดเชื้อ ตองจัดการเชิงระบบเพื่อใหมี
การดําเนินงานเชิงการลงทุน
1.3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่หางไกล จะมีการจัดการอยางไร
เพื่อลดคาขนสง ตองทํา Appropriate Technology
1.4) บางประเด็นใน GREEN ยังไมชัดเจน เชน E (Energy) และ N (Nutrition)
รวมทั้งประเด็น Climate Change (Carbon Footprint)
1.5) การควบคุมคุณภาพระบบ Manifest จะมีแนวทางการดําเนินงานอยางไร
1.6) ทบทวนตัวชี้วัดใหเห็นผลลัพธการดําเนินงาน
2) การขับเคลือ่ นงานระดับจังหวัด และ อปท. มีการขับเคลื่อนไดดี สิ่งที่อยากเห็น พภ.
คือ จังหวัด และ อปท. สามารถ Response เพื่อใหเห็นการจัดการ และผลลัพธ
การดําเนินงานจากกระบวนการที่เราสนับสนุน (ควรประเมินผลลัพธจากการจัดการ
ของจังหวัด และ อปท.)
3) การดําเนินงานดาน HL ควรบูรณาการ การดําเนินงาน HL ในแตละ Setting
พภ. และกลุมที่เกี่ยวของ
เชน รพ. (รพ. สงเสริมสุขภาพ) รวมไปในการขับเคลื่อน GCH และทําในรูปแบบ
Digital Literacy และ Financial Literacy โดยควรเลือกประเด็นสําคัญในการ
ขับเคลื่อน ตัวอยางในวัยเรียนมีการขับเคลือ่ นที่ดี
2. ความกาวหนาการดําเนินงาน NEHAP3
บย.
• เห็นชอบใหมีการขับเคลื่อนตามขอเสนอ และขอใหเรงดําเนินการ
• จากขอมูลตามตัวชี้วัด โรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบอาหารและน้ําเปนสื่อ
ระบุใหชัดวาเอาโรคอะไรมาวัดบาง โดยการดําเนินงานในระยะตอไป ควรดูตาม
บริบทของประเทศไทย กรณีตัวชี้วัดโรคจากอาหารและน้ําเปนสื่อลดลง กรณีที่
เกิดจากเชื้อโรคอาจลดลง และควรนําเรื่องโรคที่เกิดจากการปนเปอนสารเคมี
ในอาหารมาดําเนินการดวยหรือไม รวมทั้งสารตามธรรมชาติที่หากบริโภค
เกินสัดสวนที่กาํ หนดจะเกิดผลตอรางกาย (อวล.+สอน.+โภชนาการ) เพื่อขยับ
ใหเห็นถึงประเด็นที่เปนบริบทของประเทศไทยมากขึ้น
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4.2.1 การดําเนินงานโครงการ GCH (กลุม พช./ พบ.)
นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนและเมือง (พช.)
นําเสนอขอมูล ดังนี้
๑) แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด GCH ป ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนทั้ง รพ. และ รพ.สต. โดย
- รพ. จะใชเกณฑ GCH Challenge (เกณฑฉบับปรับปรุง ป ๒๕๖๕) กําหนดเปาหมาย
ขับเคลื่อนให รพ. ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป รอยละ ๙๘ และ รพ. สนับสนุนการขับเคลือ่ น
เครือขาย รพ.สต. GREEN Plus อยางนอย ๑ แหง
- รพ.สต. ขับเคลื่อนดวยเกณฑ รพ.สต. ติดตาม GREEN Plus (เกณฑใหม ป ๒๕๖๕)
กําหนดเปาหมาย รพ.สต. ผานเกณฑ รพ.สต. ติดดาว รอยละ ๑๐
๒) เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge มีการกําหนดกรอบเกณฑการดําเนินงานภายใต
กิจกรรม GREEN สูความเปนเลิศในดานนั้นๆ โดยตองมีขอมูล มีการวิเคราะห มีการวางแผน กระบวนการพัฒนา และ
มีการประเมินผล คือ
- Carbon footprint
- Climate-Smart Healthcare
- Medical waste (Antimicrobial resistance: AMR)
- Energy awards
- GREEN Office
๓) เกณฑ รพ. สต. ติดดาว เริ่มขับเคลื่อนตั้งแตป ๒๕๖๓ โดยขยายผลจาก GREEN&CLEAN
Hospital (GCH) ของ รพ. สู รพ.สต. จากนั้น ป ๒๕๖๔ ไดบูรณาการเกณฑ GCH ของกรมอนามัยกับเกณฑ
รพ.สต. ติดดาว หรือเพิ่ม GREEN Plus โดยเพิ่มรายละเอียดดานอนามัยสิ่งแวดลอม ประเมินรวมกับ รพ.สต. ติดดาว
โดยใชคณะกรรมการ รพ.สต. ติดดาว และใชระบบรายงานรวมกับ รพ.สต. ติดดาว ทั้งนี้ มีการขับเคลื่อนผาน
เครือขาย Subdistrict Health Promotion Hospital ซึ่งเพิ่มเกณฑดานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนระดับ GREEN Plus
ประเมินและรายงานผลรวมกับ รพ.สต. ติดดาว อยางไรก็ดี ยังไมเปนตัวชี้วัด จึงยังเปนการขับเคลื่อนเพียงบางเขต
ยังไมมีรายงานผลมายังสวนกลาง และ รพ.สต. มีจํานวนมาก ในขณะที่ทีมตรวจประเมินมีนอยจึงไมครอบคลุม
๔) การจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล GCH: มี รพ. สงตัวอยางน้ําเสีย จํานวน 4๙๙ แหง (๔ มี.ค. ๖๔)
เปน รพ. ที่ผานเกณฑ GCH จํานวน ๔๙๑ แหง คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๙ มีผลการตรวจวัดคามาตรฐานน้ําทิ้งไมผาน
เกณฑ ดังนี้
พารามิเตอร (ที่ไมผา นเกณฑ)
จํานวน (แหง)
รอยละ
แบคทีเรีย

169

34.42

คาสารละลายทั้งหมด (TDS)

208

42.36

คาสารแขวนลอย

52

10.60

คาไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

38

7.74

คา COD

19

3.87

คา BOD

33

6.72
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ทั้งนี้ ไดมีหนังสือถึงศูนยอนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ใหติดตามการปรับปรุง
คุณภาพน้ําทิ้งของโรงพยาบาลที่ไมผานมาตรฐาน และใหรายงานผลการติดตามดังกลาวแลว
วาระ 4.2.2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)
นางปรี ยานุ ช บู รณะภั กดี หัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัย
สิ่งแวดลอม (พภ.) นําเสนอขอมูล ดังนี้
๑) EHA: ปจจุบันมีเทศบาลสมัครเขารับการประเมินรับรอง EHA จํานวน ๕๐๘ แหง คิดเปนรอยละ
๒๐.๕๕ (จากเทศบาล ๒,๔๗๒ แหง) โดยศูนยอนามัยที่ ๑๒ มีจํานวน อปท. สมัครมากที่สุด รองลงมาคือ ศูนยฯ ๖ และ ๑
ตามลําดับ ประเด็นที่มีการสมัครสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ ๑) การจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA ๔๐๐๑) รอยละ ๒๔.๒๐
๒) การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหนายและสะสมอาหาร (EHA ๑๐๐๑) รอยละ ๑๔.๒๑ และ ๓) การจัดการ
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA ๔๐๐๓) รอยละ ๑๑.๖๒ โดยยังพบปญหา คือ ๑) ระบบ EHA Smart
App ไมเสถียร ๒) มี อปท. สมัครเขารับประเมินนอย เนื่องจากเกิดการระบาดระลอกใหมของโควิด-19 และ ๓) เทศบาล
สอบถามเรื่องเกียรติบัตร ป ๖๓ เนื่องจากตองใชเปนหลักฐานในการประเมิน LPA ป ๖๔
๒) อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู: ปจจุบันมี อบต. สมัครเขารวมโครงการ
และประเมินตนเองแลว จํานวน ๕๖๑ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐.๖ (อบต. ทั้งหมด ๕,๓๐๐ แหง) ผานเกณฑระดับนาอยูขึ้น
ไป รอยละ ๘.๓ (ขอมูล ณ ๑๕ มี.ค. ๖๔) แบงเปน ร อยละ ๓.๓ (๑๗๓ แหง) และระดั บนาอยูยั่ งยืน รอยละ ๕.๐
(๒๖๖ แหง) โดยศูนยอนามัยที่ ๕ และ ๙ มีผลลัพธบรรลุเปาหมายที่กําหนดแลว
สําหรับเกณฑขอที่ อบต. สวนใหญไมผานเกณฑ คือ ๑) ผลลัพธสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (บุคคลตนแบบ/
นวัตกรรม/ แหลงเรียนรู) ๒) การดําเนินงาน EHA ๓) ความครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ ๔) กระบวนการ
จัดการขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และการนําไปใชประโยชน
อยางไรก็ดี ยังพบปญหา คือ ๑) การวิเคราะหและคืนขอมูลผลการประเมินตนเองให อบต. ยังไมเปน
แบบ Real Time และ ๒) การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่มีขอจํากัด เนื่องดวยสถานการณโรคโควิด-19 เชน การลงพื้นที่
ตรวจประเมิน การประชุมชี้แจง เปนตน
๓) สื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
• สื่อสนับสนุนกระบวนการทํางาน
- คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู
- แบบประเมินตนเองสําหรับ อบต.
- แบบรายงานผลประเมินรับรองสําหรับทีม สสจ. และ ศอ.
- ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังเครือขาย
• สื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- หลักสูตร “การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ อปท.”
 พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ผาน MOOC ANAMAI > ภายใน มี.ค.64
 จัดทําแนวทางการสมัคร และการอบรมผาน MOOC ANAMAI เพื่อประชาสัมพันธ
หลักสูตรใหเครือขาย > ภายใน พ.ค.64
 อบรมพัฒนาศักยภาพผาน MOOC ANAMAI > ตนเดือน ก.ค.64)
- หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
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วาระ 4.2.๓ สถานการณการดําเนินงานพัฒนาความรอบรูด านอนามัยสิง่ แวดลอม (EHL)
นางปรียานุ ช บูรณะภั กดี หัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัย
สิ่งแวดลอม (พภ.) นําเสนอขอมูล ดังนี้
๑) กรอบการขับเคลื่อน Health Literacy กรมอนามัย

๒) การดําเนินงาน EHL ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
- ป ๒๕๖๒: จัดทําเครื่องมือประเมินความรอบรูดานการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอผูสูงอายุ
ติดบานติดเตียง ของ อสม. ในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท รวมกับสภาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- ป 2563: จัดทําเครื่องมือสํารวจความรอบรูและพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมของประชาชน
รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเพิ่มประเด็นความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณ
ความรอบรูดานสุขภาพของกรมอนามัย (สํารวจขอมูลทุก 3 ป) และมีการศึกษาเชิงคุณภาพในระดับทองถิ่น และชุมช
- ป 2564: ศึกษาสถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของกับความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
พฤติกรรมระดับบุคคล กรณีศึกษา : การจัดการขยะ
๓) การจัดทําแผนเพื่อเสนอของบประมาณ ป ๒๕๖๕ สําหรับขับเคลื่อนงาน EHL
เนื่ องจาก กรมอนามั ยเป นเจ าภาพหลั ก เป าหมาย ๑๓๐๑๐๑ ประชาชนมี ความรอบรู
ดานสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคและสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได
เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น ภายใตแผนแมบทยอย ๑๓.๑ การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ
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และการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ซึ่งกําหนดคาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. ๒๕๖๕ อัตรา
ความรอบรูดานสุขภาวะของประชากรเปนรอยละ ๕๐ โดยขอมูลปจจุบันอยูในสถานะบรรลุคาเปาหมาย เนื่องจาก
ขอมูล ป ๒๕๖๒ ไดสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนไทย อายุ ๑๕ ป ขึ้นไป พบวา คะแนนเฉลี่ยความรอบรู
ดานสุขภาพของคนไทยอยูที่ ๘๘.๗๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๓๖ คะแนน หรือคิดเปนรอยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม
นอกจากนี้ ประเด็นที่อาจเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงาน EHL ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ซึ่งอยูภายใตคาเปาหมายที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น ไดแก
• จ. ๑๓.๕ กรมควบคุมโรค เปนเจาภาพหลัก (คาเปาหมายที่ ๑๓๐๕๐๑: ประชาชนมีความรอบรู
สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น)
• จ. ๑๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนเจาภาพหลัก จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ หากหนวยงานใดมีกิจกรรมที่สอดคลองกับคาเปาหมายดังกลาว สามารถระบุรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณได
4.2.4 ความกาวหนาการดําเนินงานแผนปฏิบัติการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นางพรสุดา ศิริ กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอ ดังนี้
๑) แผนการดําเนินงานระยะตอไป
• พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔ :
- ติดตามผลการดําเนินงานชวงป ๖๓ - ๖๔
- ขอขยายเวลาสิ้นสุดแผนฯ เปนป พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
- จัดทํารางแผนฯ ฉบับปรับปรุง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
• พ.ค. - มิ.ย. ๖๔ : ขอความเห็นชอบแผนฯ ฉบับปรับปรุง โดย
- ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนฯ
- ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนฯ
• ก.ค. ๖๔ : เห็นชอบแผนฯ ฉบับปรับปรุง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) โดยจัดประชุมคณะกรรมการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
• ส.ค. ๖๔ :
- เสนอแผนฯ ฉบับปรับปรุง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ตอ รมว. สธ.
- แจงเวียน สศช./ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
• ก.ย. ๖๔ :
- เตรียมการสําหรับ การประเมินระยะสิ้นสุดแผนฯ
- เตรียมการสําหรับ การจัดทําแผนฉบับที่ ๔
๒) รายชื่อหนวยงานที่รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ ง มี ห น ว ยงานที่ ต อบกลั บ จํ า นวน ๑๖ หน ว ยงาน จากทั้ ง หมด
๒๘ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๕๗ (๑๘ มี.ค. ๖๔) และสิ้นสุดการเก็บขอมูล ๓๑ มี.ค. ๖๔
๓) ขอเสนอตอการกําหนดเปาหมายผลลัพธทางสุขภาพภายใตตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ
คาเปาหมายที่กําหนดในแผนฯ คือ อัตราการเจ็บปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทาง
อากาศลดลง รอยละ ๑๐ และโรคจากอาหารและน้ําเปนสื่อลดลง รอยละ ๕ โดยขอมูลปจจุบันพบวา ป ๒๕๖๑
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มีอัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจลดลง รอยละ ๗.๓๗ (เทียบป ๒๕๕๘) และป ๒๕๖๒ โรคอุจจาระรวง
เฉียบพลันลดลง รอยละ ๑๒.๐๕ (เทียบป ๒๕๕๙)
อัตราปวยตอแสนประชากร ป ๒๕๖๓ กลุม โรคระบบทางเดินหายใจ
(ขอมูลในระบบ HDC)
โรค

อัตราปวยตอแสนประชากร

กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ

4,149.65

1.COPD (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง)

1,266.46

2. Asthma(โรคหอบหืด)

77.07

3. Pneumonia (โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ)

409.72

4. Influenza(โรคไขหวัดใหญ)

182.38

5. Acute pharyngitis(คออักเสบ/ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน)

1,343.08

6. Chronic rhinitis(โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง)

64.18

7. Bronchitis (โรคหลอดลมอักเสบ)

806.77

ทั้ ง นี้ ข อ มู ล จากคู มื อ การดํ า เนิ น งานด า นการแพทย แ ละสาธารณสุ ข กรณี ฝุ น ละออง
ขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ป ๒๕๖๔ หนา ๓๗ แนะนําวา ผูปวยโรคทางเดินหายใจ คือ กลุมเสี่ยง
ในการรับสัมผัส PM 2.5 ดังนั้น จึงมีขอเสนอตอการกําหนดเปาหมายผลลัพธทางสุขภาพฯ คือ ควรเลือกโรค
ในกลุมโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคหอบหืด (Asthma) เนื่องจากเปนโรคที่ถูกกําหนดเพื่อการเฝาระวัง
เปนตัวบงชี้ดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับมลพิษอากาศ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายใหกลุมที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยการขับเคลื่อนงาน GCH Plus ซึ่งเนน
พัฒนาการจัดการคุณภาพการจัดการของเสียในโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ ขอใหกลุม พบ. และ
กลุม พช. รวมหารือ
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก
กลุมบริหารยุทธศาสตรรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ โดยเกือบทุกตัวชี้วัด
ไดคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ยกเวนตัวชี้วัดที่ ๒.๒ และ ๒.๓ เนื่องจากเจาภาพตัวชี้วัดนําคะแนนผลลัพธระดับที่ ๔
มาประกอบการพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้
แบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 10 ตัวชี้วัด
ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ลําดับ

KPI ที่

องคประกอบการประเมิน / ตัวชี้วัด

น้ํา
หนัก
(Wi)

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได
(Si)

คะแนนถวง
น้ําหนัก
(Wi x Si)

ผูรับ
ผิดชอบ

1. นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (บังคับ 2 ตัวชี้วัด)
1

1.26

รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ)

1

5.0000

5.0000

5.0000

พบ.

2

1.27

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
(EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู

1

5.0000

5.0000

5.0000

พภ.

3

1.28

รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

1

5.0000

5.0000

5.0000

พช.

4

1.29

จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ (ประเด็นสวมและมูลฝอยทั่วไป)(สถานประกอบการ
ปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐาน
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)

1

5.0000

5.0000

5.0000

พบ.

รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอ
สถานการณเสนอตอคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย

1

5.0000

5.0000

5.0000

พม.

1. ตลาดนัด นาซือ้ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง
2. อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แหง

5

1.34
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ผลงานรอบ 5 เดือนแรก
ลําดับ

KPI

ชื่อตัวชี้วัด

2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน
ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตาม
แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

น้ําหนัก
(Wi)

คะแนน
เต็ม

0.5

ผูรับ
ผิดชอบ

คะแนน
ที่ได
(Si)

คะแนนถวง
น้ําหนัก
(Wi x Si)

2.5000

5.0000

2.5000

0.5

2.5000

5.0000

2.5000

1

5.0000

4.6073

4.6073

พภ./
พช

บย.

6

2.1.1

7

2.1.2

8

2.2

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

9

2.3

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

1

5.0000

4.9278

4.9278

บย.

10

2.4

ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (เขียน
ผลงานสงประกวด TPSA)

1

5.0000

5.0000

5.0000

พภ.

11

2.5

รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

1

5.0000

5.0000

5.0000

บย.

น้ําหนักรวม และคะแนนถวงน้ําหนักรวม

10

สรุปคะแนนที่ไดจากคะแนนเต็ม 5 (คะแนนถวงน้ําหนักรวม/ น้ําหนักรวม)

49.5351

4.9535

หมายเหตุ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไมไดอุทธรณคะแนน คะแนนภาพรวมลดลง 0.01428 เนื่องจาก
- KPI 2.2 มีการคิดคะแนนขอที่ 1-3 + 5 ส. + HWP =4.7500 / คะแนนหลังอุทธรณ
กพร. หักคะแนน
การขับเคลื่อนฐานะเจาภาพ KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุข
ที่มีคุณภาพที่มีบางหนวยงานไมผานเกณฑฯ 5 ส. และ HWP (คะแนน KPI 2.2 ลดลง 0.1427)
มติที่ประชุม รับทราบ
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บย.

5.๒ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจําเดือนมีนาคม 2564)
นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอขอมูล ดังนี้
1) กลุมบริหารยุทธศาสตร 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
และการเพิ่มเติมลิงคหลักฐานเชิงประจักษ ตามเกณฑการใหคะแนนของ KPI Template (ระดับคะแนนที่ 1-๕) สําหรับ
เดื อนมี นาคม 2564 นอกจากเป นการรายงานความก าวหน าผลการดํ าเนิ นงานรายเดื อนดั งกล าวแล วยั งเป น
การดําเนินงานเดือนแรกของรอบการรายงาน 5 เดือนหลัง ซึ่งมีรายละเอียด และขอใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดโปรดทราบ
และดําเนินการ ดังนี้
 เพื่อโปรดพิจารณา Template รอบ 5 เดือนหลัง ตั้งแต เกณฑขอที่ 1-5 และดําเนินการตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนขอที่ 1 ตาม Template รวมถึงตองมีการทบทวนและวิเคราะห GAP ผลการดําเนินงาน
รอบ 5 เดือนแรก ฯ ดวย
คะแนนขอที่ 2 ตาม Template
คะแนนขอที่ 3 ตาม Template และปรับแผนรอบ 5 เดือนหลัง (ถามี) หรือตามที่เจาภาพระบุไว
ใน Template
คะแนนขอที่ 4 ตาม Template
คะแนนขอที่ 5 ตาม Template
 เพื่อโปรดดําเนินการ
- ตั้งแตวันที่ 11 - 20 มี.ค.64 เตรียมขอมูลตาม Template ที่มีรายละเอียดตามเกณฑแตละตัวชี้วัด
- ตั้งแตวันที่ 22 - 29 มี..ค.64 บันทึกขอมูลที่เตรียมไวเขาระบบ DOC (รายการที่ 1 - 4)
- ภายในวันที่ 22 มี.ค. 64 รายงานความกาวหนาตามแผนการขับเคลื่อนเดือน มี.ค. 64 ในลิงคที่กลุม บย.
จัดเตรียมไวให โดยผูรับผิดชอบทุกตัวชี้วัดสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลา
เดียวกันได (Real time recording and sharing information) เพื่อใชสําหรับรายงานความกาวหนาของทุกตัวชี้วัด
แตละกิจกรรม ซึ่งในเดือนมีนาคม 2564 ทุกตัวชี้วัดสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดตามลิงค
ที่แจงไวนั้น ไดตลอดเวลา ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน วัตถุประสงคเพื่อเปนการนําขอมูลการรายงานความกาวดังกลาว
ของแตละตัวชี้วัด (รายเดือน) เขาที่ประชุมสํานักฯ เดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่ 6 /2564) ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
ตอไป
 กรณีมีตัวชี้วัดใดปรับแผน ตองเขาไปปรับทั้งในระบบ DOC และในลิงครายงานความกาวหนา เดือน มี.ค. ดวย
โดยกลุมบริหารยุทธศาสตร แจงขอสังเกต ใหผูรับผิดชอบและที่ประชุมทราบเกี่ยวกับชวงเวลาของการเขาระบบ DOC
เพื่อบันทึกขอมูล รอบ 5 เดือนหลัง ซึ่งเริ่มเขาระบบได วันที่ 22 มีนาคม 2564 เนื่องจากปที่ผานมา กพร. ไดกําหนด
เงื่อนไขว า หลังจากวันที่ 10 ของทุ กเดือน (11 - 20 ของทุกเดือน) คณะกรรมการฯ จะเขาไปตรวจใหคะแนน
และจะหักคะแนนสําหรับการรายงานลาชา ตามชวงเวลาดังกลาว ซึ่งเกรงวาการเขาไปทํารายการตางๆ ในชวงเวลานั้น
อาจสรางความสับสนใหกับคณะกรรมการ และอาจถูกพิจารณาวา “รายงานเกินเวลาที่กําหนด” ดังนั้น กลุม บย.
จึงกําหนดวันที่สําหรับการเขาไปรายงานในระบบ DOC ในเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 22 ของทุกเดือน ซึ่งขณะนี้
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หากตัวชี้วัดใดยังมีขอมูลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2564
ที่จะเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น ยังสามารถรายงาน
ความกาวหนาพรอมใสลิงคหลักฐานเชิงประจักษแตละกิจกรรมที่บรรลุผลสําเร็จ ตามแผนฯ ไดจนถึงวันที่ 29 มีนาคม
2564
ทั้งนี้ กลุม บย. ขอใหผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด ประจําเดือนมีนาคม 2564 (รายละเอียดการรายงานความกาวหนา แตละ KPI ดังเอกสารแนบหนา 37 – ๙๙)
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
6.1 การพัฒนาระบบแสดงผลสถานการณการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบการภายใต
แพลตฟอรมดิจิตอล Thai Stop COVID Plus
นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ (พม.) นําเสนอขอมูลเรื่อง การพัฒนาระบบ
แสดงผลสถานการณการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบการภายใตแพลตฟอรมดิจิตอล Thai Stop COVID Plus ดังนี้
1. เปาประสงค คือ การสรางสมดุลของการปองกันควบคุมโรค กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
รายไดความเปนอยูของประชาชน
2. วัตถุประสงค ไดแก
๑) ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ/กิจการใหปลอดภัยและมีความเชื่อมั่น ดานสุขอนามัย
๒) พัฒนาการเรียนรู และสรางความรอบรูดานสุขภาพประชาชน
๓) เปนเครื่องมือของรัฐในการบูรณาการงาน และกํากับติดตามประเมินผล
๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อกํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
ทั้งนี้ ตามที่กรมอนามัยพัฒนา Platform TSC+ เพื่อใหสถานประกอบการเขามาประเมินรับรองตนเองดานสุขอนามัยตาม
มาตรการที่กรมอนามัยกําหนดเพื่อปองกันและลดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยกําหนดนโยบาย ๓ สรางในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ดังกลาวดวยนั้น สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยกลุม พม. ซึ่งมีหนาที่จัดทําขอมูลเพื่อรายงานผลสถานการณการประเมินตนเองของสถาน
ประกอบการภายใต Platform TSC+ ตอผูบริหารกรมอนามัย โดยปจจุบันใช Excel ในการจัดทําขอมูลการรายงานดังกลาว จึงไดมีการ
พัฒนาระบบแสดงผลฯที่สามารถประมวลขอมูลผานระบบออนไลน และสามารถเขาถึงขอมูลไดแบบ Real time เพื่อประโยชนในการ
รายงานขอมูลตอผูบริหาร และการใชงานของผูเกี่ยวของ ดังนี้
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มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีขอเสนอใหบุคลากรของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของรวม
ดําเนินการเพื่อหาชองทางในการขับเคลื่อน Thai Stop Covid Plus ตอไป
6.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรการ กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ (พม.) นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรการ กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่
30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จ.นนทบุรี
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียด มาตรการ กลยุทธ
และกําหนดตัวชี้วัด ดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สามารถรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ
ความทาทายใหม ๆ ในอนาคต
กลุมเปาหมาย คือ นักวิชาการ สังกัดกลุมวิชาการ และกลุมบริหารยุทธศาสตร จากหนวยงานสายอนามัย
สิ่งแวดลอม จํานวน ๒๕ คน โดยมีผูแทนของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน ๙ คน
รูปแบบการประชุม คือ เปนการประชุมกลุมระดมสมอง และการอภิปรายหมู
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ การประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
นางณีรนุช อาภาจรัส หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ (พม.) นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 “กาวผาน
วิกฤตโควิด-19 สูทศวรรษแหงการปฏิรูประบบสุขภาพ” (Beyond COVID-19 Crisis: A Decade of Health
Transformation) ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (กพว. สว. /พม. /บย.) ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ ดังนี้
๑. จัดการประชุมอภิปรายหองยอย หัวขอ “Quarantine ปลอดภัย มั่นใจอนามัยสิ่งแวดลอม” ในวันที่
23 มิถุนายน 2564 เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. โดยมีนายสมชาย ตูแกว ผูอํานวยการสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม เปนผูดําเนินรายการ
๒. จัดทําเนื้อหา และรวมจัดนิทรรศการ หัวขอ Thai Stop COVID Plus
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวชญานิศ มีลอง ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางพรสุดา ศิริ, นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท และนางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
หนา 37
36

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การกํากับติดตามการดําเนิ นงานตั วชี้วัดตามคํารับรองการปฏิ บัติ ราชการของสํานั กอนามั ยสิ่ งแวดล อม (เดือนมีนาคม)
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

๓๗

กลุม
่ พภ.
กลุม
่ บย.

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานแผนผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้
1. รายการขอมูล (30 องคประกอบ)
2. มาตรการ
3. ความรูที่นาํ มาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด)
จนถึง ขอ4 แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก

ไฟลวิเคราะห Link
https://drive.google.com/file/d/1hBOiueo
yyAdeO6CSKDGzgBeVCSw3trSM/view?usp
=sharing

1. จัด ประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติด เชื้อ สําหรั บ 1 เรื่อง
โรงพยาบาล (.สธ นอกสังกัด)

https://drive.google.com/file/d/1APgNXBiNw_bDCt6efLSLW4m2ov96mZC/view?usp=sharing

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63 ต.ค.-ม.ค.64
1.ดําเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อใน
โรงพยาบาลตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1กรมอนามัย
ก.พ.64 ดําเนินการเรียบรอยแลว

๓๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
2. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของโรงพยาบาล

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 เรื่อง

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

https://drive.google.com/file/d/12ม.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค.-ม.ค.64
1.ดําเนินการจัดทําเกณฑประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับus_Lxj7RuEZfVOn2aTYqiynxoZUHpe/view?u
p=sharing
โรงพยาบาล

2.จัดสงหนังสือแจงไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอความอนุเคราะหประเมิน https://drive.google.com/file/d/1mriz89oiKr
PGv75EC8fjsieMGamTih_l/view?usp=sharing
คุณภาพระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกัด
สธ.)
ก.พ.64 ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพ อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนและ)
(.โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ
มี.ค.64 ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพ อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแล)
(.โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ
3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นพรอมจัดทําขอเสนอตอระบบ
กํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ )Infectious waste Digital
Tracking System)

1 ครั้ง ก.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค.64 ขอปรับรูปแบบการดําเนินงานจากการจัดประชุมเปนการทํา ยังไมถึงกําหนด
หนังสือถึงผูเกี่ยวของ โดยรับฟงความคิดเห็นผานแบบ google form

4. พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 1 ระบบ มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค.64 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ออนไลน (Manifest System)
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถลงพื้นที่ได

๓๙

ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
5. ขับเคลื่อนการใชงานระบบควบคุมกํากับการขนสงมูล
ฝอยติดเชื้อออนไลน (Manifest System)

6. ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 เรื่อง

4 ฉบับ

ต.ค. 63

ต.ค. 63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย. 64 ต.ค.ม-.ค.64
1. ทําหนังสือสงรายงานสถานการณการใชระบบกํากับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อ(Manifest System) เพื่อเปนการขับเคลื่อนการใชงานระบบฯ
2. ขอมูลสถานการณการใชงานระบบกํากับการขนสงมูลฝอย ติดเชื้อ
(Manifest System) ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

Link
https://drive.google.com/file/d/1FZUkw8ZkLazL
nTe70g2sIIjdV6A4Q7jl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ea6904AfIa9Zs7YN2mQxdSZGTak3bun/view?usp=sharing

ก.พ.64 ติดตามการเขาใชงานระบบกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
(Manifest System)
มี.ค.64 ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลการใชงานระบบกํากับ
การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ(Manifest System)ไตรมาส 1-2
(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

ก.ย. 64 ต.ค.ม-.ค.64
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม
ยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

ก.พ.64 จัดทํา ราง กฎหมายระดับอนุบัญญัติ

๔๐

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
7. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียตอรางกฎหมายระดับ
อนุบัญญัต8ิ . จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูล
ฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
8. จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูลฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

1 ครั้ง เม.ย. 64 ส.ค. 64

Link
ยังไมถึงกําหนด

2 ครั้ง พ.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค.64 ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานพัฒนากฎหมายกฎกระทรวงวาดวย ยังไมถึงกําหนด
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมอนุกรรมการ
ยกรางกฎหมายดานมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

https://drive.google.com/file/d/1As6Ui4Zp5qJP
_qNmo8dA0bi1t-JMnyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPc2DhpL0VQ4
w_OtQ4zKUnq3CIfBUwk/view?usp=sharing

9. ลงพื้นที่ตรวจแนะนําและประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการ 2 ครั้ง
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อยกระดับมาตรฐานฯ

มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.พ.64
ยังไมถึงกําหนด
ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการ
รับทําการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ในวันพุธที่ 24 ก.พ. 64 ณ หางหุนสวนจํากัด
ไวท เฮลท แคร เขตดอนเมือง

-

มี.ค.64 ขอปรับเปาหมาย เดิม 46 แหง ปรับเปน 2 ครั้ง

10. จัดทําและสื่อสารประชาสัมพันธดานการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ

1 เรื่อง ต.ค. 63 ก.ย. 64 ต.ค.ม-.ค.64

1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

๔๑

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถ
ลงพื้นที่ได

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

11. พัฒนาเกณฑการประเมินมาตรฐานกิจการรับทําการ
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ก.พ.64
1.ชุดขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณการแพรระบาดของ COVI
COVID -19 ดังนี้
1.1) ศักยภาพระบบการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ
1.2) แนวทางการจัดการหนากากอนามัย
1.3) แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากวัคซีน COVID-19
2.จัดทําแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือน หรือที่บาน
3.แนวทางการจัดการขยะจากผาอนามัย
มี.ค.64 -

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

2 เรื่อง ก.ค. 64 ก.ค. 64 ก.พ.64

1.จัดทําแบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทําการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อตามโครงการยกระดับกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ กรมอนามัย
2. ผลการรับฟงความคิดเห็นตอแบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทําการเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อจากศูนยอนามัย
มี.ค.64 -

๔๒

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

ยังไมถึงกําหนด
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

https://drive.google.com/file/d/13W87bboTA
DozYasDC033zTU84o5_CEw/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1LAp_8U5UPz
SmYg_VJnvUsOmS6N4QQSL/view?usp=sharin

ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1 เรื่อง ต.ค. 63 ก.ย. 64 ต.ค.ม-.ค.64

1.ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยจาก https://drive.google.com/file/d/1nzKkCThUdWr
การลางไตผานทางชองทอง ครั้งที่ 2/2563 วันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2563 nORqXhh5lBVGNSy1kOay/view?usp=sharing
เวลา 13.30 - 16.30 น.ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2.จั ด ทํ า คํ า แนะนํ า แนวทางการจั ด การของเสี ย และมู ล ฝอยที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการลางไตทางชองทอง (peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน https://drive.google.com/file/d/1R_qIjtLSLKydS
mplaZMFllSuAd1FC0Sj/view?usp=sharing

ก.พ.64 ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธ คําแนะนํา เรื่อง
แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยที่เกิดจากกระบวน
การลางไตทางชองทองผานเว็บไซต สํานัก

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

มี.ค.64 -

อยูระหวางดําเนินการยังไมถึงกําหนด/

https://drive.google.com/file/d/1r9gV4_gT7M4fjqaG
n4VmyMsa0bl8r4/view?usp=sharing

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

๔๓

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
13. จัดทําชุดความรูการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 เรื่อง

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

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
มี.ค.64 -

14. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทําชุดความรูประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อ (เพิ่มเติม)

1 เรื่อง

Link

ม.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค.ม-.ค.64
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับประเภทและ
แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

อยูระหวางดําเนินการยังไมถึงกําหนด/
อยูระหวางดําเนินการ

ก.พ.64
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
1. ประชุมหารือรวมกับอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Pq4XFud
11 ก.พ. 64 เพื่อกําหนดขอบเขต และรายละเอียดของเนื้อหาการเก็บ oq7UxhIEid4E93lrDsq9uh44?usp=sharing
รวบรวมขอมูลประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
2. จัดทํารายละเอียดการจางเก็บรวบรวมขอมูลประเภทและ
แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
มี.ค.64 1.ลงนามสัญญาจาง วันที่ 10 มี.ค. 64

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

2. รายงาน Proposal การศึกษาแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อรวบรวม https://drive.google.com/file/d/1bEDP1uU7L
มาตรฐานทางชีวภาพและหลักเกณฑการประเมินระบบกําจัดมูลฝอย
2hQJBiCXQh2pyIaTI23pLs_/view?usp=sharin
ติดเชื้อดวยเทคโนโลยีฆาเชื้อดวยไอน้ําเพื่อจัดทําขอเสนอตอการประกาศ
กําหนดทางกฎหมาย

๔๔

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
15. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทําชุดความรูมาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทาง
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 เรื่อง

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ม.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค.ม-.ค.64
1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
ทางชีวภาพ และเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา

Link
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

ก.พ.64
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
1. ประชุมหารือรวมกับอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ https://drive.google.com/drive/folders/1TDy_AxiCb
OpQGepMmiAIcLVSfBOQ5znY?usp=sharing
11 ก.พ. 64 เพื่อกําหนดขอบเขต และรายละเอียดของเนื้อหา
มาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทางการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
เทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ํา
2. จัดทํารายละเอียดการจางเก็บรวบรวมขอมูลพรอมจัดทําชุด
ความรูมาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทางการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้าํ
มี.ค.64 1.ลงนามสัญญาจาง วันที่ 10 มี.ค. 64
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
2. รายงาน Proposal การศึกษาแหลงกําเนิดมูลฝอย ติดเชื้อ รวบรวมhttps://drive.google.com/file/d/1FMbJZEftNRBYG1T0ffQl
มาตรฐานทางชีวภาพและหลักเกณฑ การประเมินระบบกําจัดมูลฝอยGbmZQVDSRyt/view?usp=sharing
ติดเชื้อดวยเทคโนโลยี ฆาเชื้อดวยไอน้ําเพื่อจัดทําขอเสนอตอการ
ประกาศกําหนดทางกฎหมาย

๔๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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
มี.ค.64 -

17.การปรับปรุ งกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (เพิ่มแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ฉบับ

มี .ค.64 มี .ค.64 มี.ค.64
ดําเนินการเรียบรอยแลว

๔๖

Link
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

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

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด
https://drive.google.com/file/d/1xpaI0pihXw9V7D
YeMEAw2TPFSJvkq9M/view?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานแผนผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

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

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้
1. รายการขอมูล (30 องคประกอบ)
2. มาตรการ
3. ความรูที่นาํ มาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด)
จนถึง ขอ4 แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
1. วิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใชในการ
1 ครั้ง ต.ค.63
ดําเนินงาน มาตรการที่กําหนด และประเด็นความรูที่นํามาใช
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม(EHA)
- อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู

ม.ค.64

Link
ไฟลวิเคราะห Link

รายงานผลการวิเคราะห KPI 1.27 อปท.5
เดือนแรก_edit3.pdf

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

๔๗

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

สิ้นสุด

2. ขอรับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง 1 ครั้ง พ.ย. 63
สวนทองถิ่น LPA ประจําป 2563

ธ.ค. 63

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

พ.ย. 63

ม.ค. 64

ต.ค.ม-.ค.64
เอกสารขอลงพื้นที่ 21-24 ธ.ค. 63.pdf
1. เลือกพื้นที่ถายทํา และประสาน กําหนดวัน และประเด็นเนื้อหาที่ตองการจัดทํา
สื่อสารคดี
https://youtu.be/jq44nNFDIL8
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

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

แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

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

5. โครงการพัฒนาความรวมมือประสานนโยบายและ
บูรณาการระดับทองถิ่น

VDO
1 ชิ้น

1 ครั้ง ม.ค. 64 มี.ค. 64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link
ขอคะแนน LPA.pdf

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

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

๔๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
มี.ค.64
1. กําหนดจัดงานโครงการพัฒนาความรวมมือประสานนโยบายและบูรณาการระดับ
ทองถิ่น วันที่ 31 มีนาคม 2564
2. จัดทําโครงการพัฒนาความรวมมือประสานนโยบายและบูรณาการระดับทองถิ่น
3. จัดทํา TOR จางจัดงานพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอม ระหวาง
กรมอนามัย และกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น

6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 1 ครั้ง
สมัครร่ วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริ การอนามัย
สิ่งแวดล้ อม )Environmental Health
Accreditation: EHA) ปี 2564

7. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ม.ค. 64

ม.ค. 64

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

2 ครั้ง ม.ค. 64 พ.ค. 64 ต.ค.ม-.ค.64
1. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที่ 1) วันที่ 18 ม.ค. 64
(ครั้งที่ 2) ยังไมมีการดําเนินการ
ก.พ.64

2. ประชุมเพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที่ 2) วันที่ 19 ก.พ. 64

มี.ค.64 ดําเนินการเสร็จสิ้น

๔๙

Link
โครงการ MOU .pdf
https://drive.google.com/file/d/1vGOk
15Jbh88RkXFIspWYkQYe44EwL40T/vie
w?usp=sharing
ประชาสัมพันธถึงสถ..pdf
คูมือ EHA 64.pdf

หนังสือเชิญประชุมวันที่ 18 ม .ค.
64.pdf

หนังสือเชิญประชุม 19 ก .พ.64.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

402 แหง ม.ค. 64
8. จัดทําเกียรติบัตรใหอปท. ที่ผา นการรับรองการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบตั ร ประจําป 2563

พ.ค. 64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
ต.ค.-ม.ค.64

1. จัดทําทะเบียน อปท. ที่ไดรับเกียรติบัตร ประจําป 2563

Link
แจงศูนยตรวจสอบรายชื่อ.pdf

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

มี.ค.64 ยังไมมีการดําเนินงาน

9. จัดทําสื่อโมชั่นกราฟก "พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (EHA)"

1 เรื่อง

ก.พ.64

พ.ค. 64 ก.พ.64

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

มี.ค.64 จากการวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก และ
ปญหาอุปสรรคที่เกีย่ วของ พบวา งบประมาณในการดําเนินงานไม
เพียงพอสําหรับดําเนินงานในบางกิจกรรม ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตัด
กิจกรรมนี้ แตอยางไรก็ตามยังมีกจิ กรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพือ่
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น )EHA)

๕๐

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

ขอตัดกิจกรรมที่ 9

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
9. จัดทําชุดนิทรรศการ "พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ชุด

ก.พ.64

พ.ค. 64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
ก.พ.64
1. จัดทํา (ราง) เนื้อหานิทรรศการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)

Link
https://drive.google.com/file/d/1uMPooiWmVgwY
8NBDersAwPyCLx0uQghd/view?usp=sharing

มี.ค.64 1. (ราง (ชุดพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ (ราง)ชุดนิทรรศการEHA.pdf
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)
10. กํากับติดตามขอมูลการดําเนินงานตัวชี้วัดจากศูนย และ
รวบรวมผลการประเมิน จัดทําหนังสือรับรองและทะเบียน
อปท.ที่เขารับการประเมิน

11. ชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ อบต.จัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู ป 2564

1 ครั้ง

1 ครั้ง

มิ.ย. 64

ต.ค.63

ก.ค. 64 ก.พ.64
1. จัดทําหนังสือขอความรวมมือรายงานความกาวหนาเพื่อกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)

ธ.ค.63

https://drive.google.com/file/d/1UC
Jnf2_fivcYcIPgXcNqho5D9Gm1J1Qa
/view?usp=sharing

มี.ค.64 1. สรุปผลการรายงานตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ครั้งที่ 1

รายงานตัวชี้วัด EHA ครั้งที่ 1

ต.ค.ม-.ค.64

https://drive.google.com/drive/u/3/
folders/1AP2VTVySRzDM2UOQCoBI
MxKOrC-vlDak

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

มี.ค.64 ดําเนินการเสร็จสิ้น

๕๑

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมที่มปี ระสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการ
จัดการอนามัยสิง่ แวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิน่ นาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมา เริ่มตน สิ้นสุด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
Link
12. ทําใบประกาศเกียรติคุณรับรองผานการประเมินองคการ
บริหารสวนตําบลมีการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมเพื่อทองถิ่น
และชุมชน ระดับนาอยูแ ละนาอยูยั่งยืนป 2563

1 ครั้ง

ธ.ค.63

ม.ค.64

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

https://drive.google.com/drive/u/3/folder
s/198tIUpS5HDECDS-fVEhK5xnAlDZKSqp3

13. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สารคดีความรู ชุดนิทรรศการ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2 เรื่อง พ.ย.63

พ.ค.64

ต.ค.ม-.ค.64
1. จัดพิมพคูมือ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพือ่ ทองถิ่นชุมชนนาอยู เพิ่มเติม จํานวน
2000 เลม และสงคูมือสนับสนุนศูนยอนามัยเพิ่มเติม (ธ.ค.63)
2. ลงพื้นที่ถายทําสารคดีการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล
โกงธนู จังหวัดลพบุรี (ม.ค.64)

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1v
1YaOD7UeC5GBMF3HfsZkXVMCkIJQNOC
สารคดี “อบต.นาอยู สูประชาชนสุขภาพดี

ก.พ.64 3. รางเนื้อหาชุดนิทรรศการ อบตแวดลอมเพือ่ ทองถิน่ ชุมชนนาอยูจ ัดการอนามัยสิ่ง. (ราง)เนื้อหาชุดนิทรรศการ อบต.นาอยู.pdf
(ราง)ออกแบบ backdrop Bass-01-01.jpg

มี.ค.64 ดําเนินการเสร็จสิ้น
14. พัฒนาหลักสูตรออนไลน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น

2 เรื่อง

ต.ค.63

มิ.ย.64

ต.ค.ม-.ค.64

1. จัดทําโครงสรางหลักสูตร และถายทําวิดีโอสือ่ การสอนหลักสูตรออนไลนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. จัดทําโครงสรางหลักสูตร และถายทําวิดีโอสือ่ การสอนหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ การ
จัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
ก.พ.64 3. เตรียมเนือ้ หาหลักสูตรและขอสอบของหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหลักสูตร อสมการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัย เชี่ยวชาญ.
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนขอมูลในการสรางคอรสในMOOC ANAMAI

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

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

มี.ค.64 4. สรางคอรสหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับองคกร การสรางคอรสหลักสูตรการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม สําหรับอปท..pdf
ปกครองสวนทองถิ่นใน MOOC ANAMAI ซึ่งประกอบดวย 10 บทเรียน

๕๒

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
15. ติดตามความกาวหนาของการสมัคร
เขารวมโครงการ ประเมินตนเอง และการ
ประเมินรับรองของ อบต. ใน Google
form

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
12 ครั้ง ต.ค.63

ก.ย.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

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

ต.ค.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_edit28-

ก.พ.64

3. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel 02-64.xlsx
file เปนขอมูลอัพเดทเดือน ก.พ.64 (รอหลักฐาน เนื่องจากตอง Export ขอมูลสิ้นเดือน ก.พ.64)

มี.ค.64 4. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูล ภาพรวม อบต นาอยู ป.2564_edit31-03รวบรวมใน Excel file ขอมูลอัพเดทเดือน มี.ค.64
64.xlsx
(รอดึงขอมูลผลประเมินวันที่ 31 มี.ค.64)
16. 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

ก.พ.64 มีการติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูล

ระหวางดําเนินการ

มี.ค.64 2. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน อบตจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่น.
ชุมชนนาอยู ไตรมาส2 (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

2.สรุปผลประเมิน อบต นาอยู ป .64 (ไตรมาส
2).pdf

ก.ย.64 ต.ค.ม-.ค.64

รวบรวมใน Excel file เปนขอมูลอัพเดทเดือน ก.พ.64 และจะจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
ไตรมาส 2 ในเดือน มี.ค.64

๕๓

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป - อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
17. ประชุมราชการ เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอม
เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
3 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ค.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ต.ค.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

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

ก.พ.64
มีการติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel file เปนขอมูล
อัพเดทเดือน ก.พ.64 และจะจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน ไตรมาส 2 ในเดือน มี.ค.64

อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงกําหนด

มี.ค.64 3. จัดประชุมเตรียมการจัดประชุมประสานนโยบายและบูรณาการระดับทองถิ่น )MOU) ใน

3.รายงานการประชุมเตรียม MOU(9 มี.ค.
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 วัตถุประสงคเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประสานความรวมมือและบูรณา 64).pdf

การดําเนินงานระดับทองถิ่นดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

18. ประชุมราชการ จัดทําหลักเกณฑและ
แนวทางการพัฒนาผูตรวจการอนามัย
สิ่งแวดลอม

https://drive.google.com/drive/u/3/
1. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health folders/1RtvqYmexDInspector) ในวันศุกรที่ 8 มกราคม 2564 วัตถุประสงคเพื่อรวมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไก kMDOraVetX0BF0u5tS0I1z

2 ครั้ง ม.ค.64 ก.ค.64 ต.ค.ม-.ค.64

ตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอมพรอมหลักสูตรสําหรับผูตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม

ก.พ.64

วางแผนการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
)Environmental Health Inspector) ในเดือน มี.ค.64

๕๔

อยูระหวางดําเนินการยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
มี.ค.64 2. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม
(Environmental Health Inspector) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รวมกับอาจารยผูเชี่ยวชาญ
และผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

19. สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อสม.
สาขาการจัดการสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม

3 งาน

ต.ค.63 ก.ย.64 ต.ค.ม-.ค.64

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

Link
2.สรุปประเด็นการหารือแนวทางการ
พัฒนา EHI(9 มี.ค.64).pdf
https://drive.google.com/drive/u/
3/folders/1MPI3wAvJmRR_13vnLjn
2h2sJgmlDv5KU

ก.พ.64
2. รวมงานประชุมคัดเลือก อสม ดีเดนระดับชาติ ประจําป.2564 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคใต ป64_จ.
นราธิวาส.pdf
และอนามัยสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 1-2 ก.พ.64 ณ หองประชุมกองสนับสนุนสุขภาพภาค
2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคเหนือ ป64_จ.
ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (64.พ.เดือน ก)

สุโขทัย.pdf
2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคอีสาน ป64_จ.
บุรีรัมย_edit1.pdf

มี.ค.64 ยังไมมีการดําเนินการ

๕๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้

มีนาคม - เมษายน 64 ไฟลวิเคราะห และเอกสารประกอบการวิเคราะห

- ขอมูลผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
- 1.1 การวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา
- 2.1 ขอมูลผูรับบริการและผูมสี วนไดเสีย
- 2.2 ขอมูลความตองการความคาดหวังความพึงพอใจของผูรับบริการผูมสี วนไดเสีย

- 3.1 ตามมาตรการสําคัญ (PIRAB)
- 3.2 แผนการขับเคลื่อน
- 4.1 ประเมินความเสีย่ ง
- 5.1 เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
- 6.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบที่นาํ มาใชสนับสนุน
- ขอมูลวิชาการ/สื่อ/คูมือ/เอกสารสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด) จนถึง ขอ4
แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก

๕๖

Link
Link
https://drive.google.com/drive/folders/1w
7huTFtrhgUtn75f7j14xNTTEQOB5dQq?usp
=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

1) รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน วิเคราะห 1 ชุดขอมูล ต.ค. 63 ม.ค.64 ต.ค.ม-.ค.64
- ขอมูลผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2563
ผลการดําเนินงาน 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
- ขอมูลวิชาการ/สื่อ/คูมือ/เอกสารสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

Link
https://drive.google.com/drive/folders/11K_34PF
y2ZK8dJA5DJ9Wtvz-OIXMJm4y?usp=sharing

ป 2564

2) กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล

2 ครั้ง ต .ค.63 พ.ค.64

https://drive.google.com/drive/folders/1MzkYxEsBu7s
- จัดทําและขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับ fDoyPF7yYsBunx8fjGkck?usp=sharing

ต.ค.ม-.ค.64

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
- จัดทําหนังสืออนุมัติจัดการประชุม หนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุม
- ครั้งที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ
ก.พ.64 เตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 2 ในเดือน พ.ค.2564

มี.ค.64 - ยังไมถึงกําหนดการจัดประชุม

๕๗

https://drive.google.com/drive/folders/1rbol6AmtiwZ
kUA_G8qoTgp0TAVTBdvak?usp=sharing

ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
4 ครั้ง

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1nzaNl7
ก.ค.64 ต.ค.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

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

มี.ค.64 การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการน้ําเสียโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN https://drive.google.com/file/d/1
CLEAN Hospital ในวันจันทรที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมประ ouag9EOoPxSmS5hyr1LzwQ1kMsF
ภรณ จารุจันทร อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
j63-n/view?usp=sharing
4) กิจกรรม 3 จัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข

1 เรื่อง

ต.ค.63

มี.ค.64

ต.ค.ม-.ค.64

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

ก.พ.64 - มี.ค.64
ถายทําเสร็จแลววันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 (ผูรับจางกําลังดําเนินการตัดตอ)

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

- ลงนามสัญญาจาง 11 ม.ค. 64
- จัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
- ประสานวิทยากรและจัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
- ประสานผูร ับจางและประชุมเตรียมการบันทึกวีดีโอ

๕๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2 ครั้ง

ธ.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1oก.ค.64 ต.ค.-ม.ค.64
siWBqrai6NznIeQfALtjfxbKnAgzju?usp=sharing
- 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

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

https://drive.google.com/drive/folders/13QrGcYipW
NpYaPLSVlaILj4NVlO18ofw?usp=sharing

มี.ค.64 - ปรับแผนการดําเนินงานเปนการรวบรวมนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เนื่องจาก

สถานการณ COVID19 ในป 2564 (5 เดือนแรก ทําใหไมสามารถดําเนินการประกวดนวัตกรรมได ในป (
2564 รอบ 5 เดือนหลัง จึงไดปรับแผนกิจกรรมเปนการดําเนินงานเพื่อรวบรวมนวัตกรรมประจําป 2564
ของโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองในระดับดีมากขึ้นไป และเผยแพรผานชองทาง (อยูระหวางดําเนินการ)
ตาง ๆ ตอไป

6) 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

มี.ค.64 - ปรับแผนการดําเนินงานเปนการรวบรวมนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เนื่องจาก

https://drive.google.com/drive/folders
/16ql5Ruj41HdexxTWl0lN2dVdB256N9
v-?usp=sharing

สถานการณ COVID19 ในป 2564 (5 เดือนแรก ทําใหไมสามารถดําเนินการประกวดนวัตกรรมได ในป (2564
รอบ 5 เดือนหลัง จึงไดปรับแผนกิจกรรมเปนการดําเนินงานเพื่อรวบรวมนวัตกรรมประจําป 2564 ของ
โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองในระดับดีมากขึ้นไป และเผยแพรผานชองทางตาง ๆ (อยูระหวางดําเนินการ)
ตอไป

๕๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
7) กิจกรรม 6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 งาน

ม.ค.64

ชุดนิทรรศการ และ ใบประกาศนียบัตร
เพื่อสงเสริมการพัฒนามาตรฐาน GREEN &
CLEAN Hospital

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

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
3.จัดทํารางเนื้อประกอบการจัดทําคูมือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข (สงเนื้อหาวิชาการของกรม
อนามัยไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 22 มกราคม 2564)

ก.พ.64 1. ใบประกาศจัดพิมพเสร็จแลว ตรวจรับงานแลว วันที่ 29 มกราคม 2564
2. เลมคูมือโรงพยาบาลสนาม

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

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

มี.ค.64 1. สนับสนุนใบประกาศแกศูนยอนามัยที่มีความตองการ

8) กิจกรรม 7 รวบรวมขอมูล วางแผน
ทบทวนขอมูล วิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน และสรุปผลรอบ 5 เดือนหลัง

1 ครั้ง

มี.ค.64

มี.ค.64 มี.ค.64

ขอมูลผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2564 รอบ 5 เดือนแรก
- 1.1 การวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา
- 2.1 ขอมูลผูรับบริการและผูมสี วนไดเสีย
- 2.2 ขอมูลความตองการความคาดหวังความพึงพอใจของผูรับบริการผูมสี วนไดเสีย

- 3.1 ตามมาตรการสําคัญ (PIRAB)
- 3.2 แผนการขับเคลื่อน
- 4.1 ประเมินความเสีย่ ง
- 5.1 เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
- 6.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบที่นาํ มาใชสนับสนุน
- ขอมูลวิชาการ/สื่อ/คูมือ/เอกสารสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN
Hospital ป 2564 รอบ 5 เดือนหลัง

๖๐

https://drive.google.com/drive/
folders/1w7huTFtrhgUtn75f7j14
xNTTEQOB5dQq?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
9) กิจกรรม 8 ประชุมรับฟงความ
คิดเห็นตอรางเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital challenge
10) กิจกรรม 9 ประชุมรับฟงความ
คิดเห็นตอรางเกณฑ รพ.สต. ติดดาว
GREEN Plus

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ครั้ง

ก.ค.64

ก.ค.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
ยังไมถึงกําหนดการดําเนินงาน

ยังไมถึงหนดการดําเนินงาน

๖๑

Link

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

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

Link

ไฟลวิเคราะห Link
รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้
https://drive.google.com/file/d/1s0821QV
1. รายการขอมูล (30 องคประกอบ)
BkkkWM7JRSaEj72. มาตรการ
Gl_wzPzSDg/view?usp=sharing
3. ความรูที่นาํ มาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด) จนถึง ขอ4
แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
1. จัดทําชุดความรูเรื่อง การจัดการสวม

1

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

https://drive.google.com/file/d/1UtQMxXZYBAZdGa9ZTsrQGgvTb6E-fED/view?usp=sharing

https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.p
hp?nid=1361

ก.พ.64 กิจกรรมเสร็จสิ้น
2. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสรางความ
รอบรู ดานการจัดการสวม

1

https://drive.google.com/file/d/1UtQMxXZ1 ต.ค.63 31 มี.ค.64 ต.ค.-ก.พ.64
1. โปสเตอรความรู เรื่อง สวมสาธารณะวิถีใหม เพื่อทุกคน (The New Normal Public YBAZdGa9ZTsrQGgvTb6E-fED/view?usp=sharing
Toilet for All)
https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_lin
2. Info ใชสวมสาธารณะอยางไร ปลอดภัยจาก COVID-19
k.php?nid=1361
ก.พ.64 กิจกรรมเสร็จสิ้น

๖๒

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

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

Link

3. ขับเคลื่อนกฎหมายใหมีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพการจัดการสวมและปฏิกูล

1

1 ต.ค.63 31 มี.ค.64 ต.ค.-ก.พ.64ดําเนินการประสานความรวมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหดําเนินการออก
ขอบัญญัติทองถิ่น เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
ก.พ.64 กิจกรรมเสร็จสิ้น

4. จัดทําชุดความรูเ รื่องการจัดการมูลฝอย

1

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

ยังไมถึงกําหนด

5. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสรางความรอบ
รู ดานการจัดการมูลฝอย

1

มี.ค.64 คนหาขอมูล เพื่อเตรียมจัดทําสื่อ ชุดความรู สนับสนุนการดําเนินงาน
1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 ก.พ.64 คนหาชองทางการสื่อสารใหมๆ เพื่อเตรียมการเผยแพรประชาสัมพันธสื่อสารความรู

ยังไมถึงกําหนด
ยังไมถึงกําหนด

6. ขับเคลื่อนกฎหมายใหมีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพดานการจัดการมูลฝอย
ปรับกิจกรรมที่ 6 ขับเคลื่อนการกํากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขในการ ปองกัน
COVID-19 ในตลาด เนื่องจากเปนการปรับตามนโยบาย
ของผูบริหารและเพื่อใหเขากับ สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1

มี.ค.64 คนหาชองทางการสื่อสารใหมๆ เพื่อเตรียมการเผยแพรประชาสัมพันธสื่อสารความรู
1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 ก.พ.64 ประสานงานภาคีเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานดานการจัดการมูลฝอยทั่วไป

ยังไมถึงกําหนด
ยังไมถึงกําหนด

7. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

1

มี.ค.64 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามที่วิเคราะหผลการดําเนินงานรอบ5 เดือนแรก
- เตรียมการหารือมาตรการตามนโยบายของผูบริหารในการกํากับดูแลติดตาม

1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 ก.พ.64 ประสานงานเจาภาพตัวชี้วัด เพื่อเตรียมกําหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง
มี.ค.64 ยกเลิกกิจกรรม ตามที่วิเคราะหผลการดําเนินงานรอบ5 เดือนแรก
เนื่องจาก สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมควรมีการลงพื้นที่ซึ่งมี
ความเสีย่ งตอการแพรระบาดของโรค

๖๓

https://drive.google.com/file/d/
14DXJCYEOU7GRQ3IAamco7gb1
s2M1H0K-/view?usp=sharing

ยังไมถึงกําหนด

ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ไฟลวิเคราะห Link
รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi6
1. รายการขอมูล (30 องคประกอบ)
4/download?id=70393&mid=32878&
2. มาตรการ
mkey=m_document&lang=th&did=2
3. ความรูที่นาํ มาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
2232
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด) จนถึง ขอ4
แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
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. ...

1 ชุดขอมูล ต.ค. 63

ม.ค. 64

ต.ค.ม-.ค.64

https://drive.google.com/file/d/15tTmxdaq46
มีชุดขอมูลวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา OkNuZlrvlPGY3AdUyssJxA/view?usp=sharing

รางประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ จํานวน 1 ชุด
3 ครั้ง

ม.ค. 64 มิ.ย. 64

ต.ค.ม-.ค.64

เม.ย.64 ครั้งที่ 2
มิ.ย.64 ครั้งที่ 3

๖๔

https://drive.google.com/file/d/1nCwbbr5i90fN

จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพือ่ พิจารณาแนว kUL7byeUQci9bwtR9CxY/view?usp=sharing
ทางการออกประกาศไปแลว 1 ครัง้ ในวันที่ 21
ม.ค. 64

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2 ครั้ง

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ก.พ. 64 มี.ค. 64 ก.พ.64 ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกราง https://drive.google.com/file/d/17ShGprvrCRuvzWbtl
D2n6GA0Bz_gR6vC/view?usp=sharing
กฎหมายเกี่ยวกับกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ครั้งที่ 6-1/2564
วันที่ 4 ก.พ. 64
มี.ค.64
ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกราง กฎหมาย https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi6
เกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดว /download?id=70401&mid=32878&mke
การสาธารณสุข ครั้งที่ 7-2/2564 วันที่ 4 มี.ค. 64
y=m_document&lang=th&did=22232
ปรับเปาหมายจาก 3 ครั้ง เหลือ 2 ครั้งตาม
ไฟลที่วิเคราะหไว เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรรมการสาธารณสุข จะครบวาระในวันที่
22 เมษายน 2564 ทําใหหลังจากวันที่ 21
เมษายน 2564 ไมสามารถจัดประชุมคณะอนุ
กรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขได จนกวาจะมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุ
กรรมชุดใหม

หมายเหตุ : ปจจุบันอยูระหวางเสนอรายชื่อผูสมควร
ไดรับการคัดเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สาธารณสุขไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเลือกผูทรงคุณวุฒิและจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป

๖๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

4. ทบทวนขอมูลสถานการณ มาตรฐาน และกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อ
1 ชุดขอมูล มี.ค.64 มี.ค.64 มี.ค.64 ทบทวนขอมูลสถานการณ มาตรฐานและกฎหมาย https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi
ประกอบการเสนอ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนด (ราง)
ประกอบการเสนอรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 64/download?id=70394&mid=32878&
ระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบที่
กําหนดยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกัน
mkey=m_document&lang=th&did=22
การเพาะพันธุ เลี้ยง อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
เหตุรําคาญหรือผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 232
ตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดับ .... .ศ.และการอนุบาลสุกร พ
ในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธ เลี้ยง และการ
อนุบัญญัตฯิ
อนุบาลสุกร พ.ศ. ….
5. เสนอ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตอคณะอนุกรรมการ (ราง)
2 ครั้ง
มี.ค.64 มี.ค. 64 มี.ค.64 นําเสนอรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi6
กลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ
กําหนดยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุราํ คาญ/download?id=70395&mid=32878&mke
หรือผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถาน
y=m_document&lang=th&did=22232
ประกอบกิจการ การเพาะพันธ เลีย้ ง และการอนุบาลสุกร
พ.ศ. …. ตอคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองกฎหมายระดับ
อนุบัญญัตฯิ ในวันที่ 29 มี.ค. 64
1 ฉบับ พ.ค. 64 พ.ค. 64
6. ปรับปรุง แกไข (ราง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนด
ยังไมถึงกําหนด

ระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุราํ คาญและผลกระทบ
ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ
เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ พ.... .ศ. ตามมติของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ
7. รับฟงความคิดเห็นของผูม ีสวนไดสวนเสียตอ เรื่อง .ประกาศ สธ (ราง)
กําหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ

1 ครั้ง

มิ .ย.64 ก .ค.64 (ยกเลิกกิจกรรม( เนื่องจากคณะอนุฯ หมดวาระฯ จึงไมมีการรับ

ยังไมถึงกําหนด

8. มีรางประกาศกระทรวงสาธารณสุขเสนอตอคณะกรรมการ

2 ฉบับ

ก .ค.64 ก .ค.64

ยังไมถึงกําหนด

ฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอ ประกาศ (ราง)
กระทรวงสาธารณสุขฯ กอนพิจารณาเสนอคณะกรรมการ

สาธารณสุข

๖๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564
KPI 2.1 ระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยง
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน /การ

ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

Link

2 ครั้ง
-ต.ค.63 -ต.ค.63 ต.ค.ม-.ค.64 จัดทําเอกสารผลการวิเคราะหการตรวจสอบภายในและการควบคุม https://envold.anamai.moph.go.th/downl
(5เดือนแรก)
ภายในของหนวยงานขึ้นเว็บไซตสํานักฯและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
oad/kpi/2564/2.1.1.9.pdf
ดําเนินการเสร็จสิน้ แลว

(5เดือนหลัง) -มี.ค.64 -มี.ค.64 มี.ค.64

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน

รอบ 5 เดือนแรก ของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานและระบบการ

ควบคุมภายในของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมซึ่งผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม นั้น ทําหนาที่ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรเปนไปอยางดี ดังนี้
1. รายงานผลผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานการรายงานตามแบบ
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานนั้น
เรื่องที่ตรวจสอบ ไดแก
1. การตรวจสอบทางดานการเงิน
2. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
3. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
4 การตรวจสอบการบริหารงาน
2. รายงานผลการดําเนินงานการประเมินการควบคุมภายในของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม โดยจัดทําระบบการควบคุมภายในเปนไปตามระเบียบฯ
หลักเกณฑฯ วิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกําหนดไว ดังนี้
1. คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ/คณะทํางาน/คณะกรรมการการควบคุมภายใน
เปนปจจุบัน
2. คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและมีการทบทวนกระบวนงานของแตละงานที่รับผิดชอบใหเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบัน

๖๗

ไฟลวิเคราะห Link
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi6
4/download?id=70028&mid=32878&mk
ey=m_document&lang=th&did=22227

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
3. จัดทํารายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ครบถวน ตามที่กรมอนามัย
กําหนดและจัดทํา Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ
จัดทําตารางการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายในตามภารกิจของ
หนวยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ และเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของ
หนวยงาน
ซึ่งรอบ 5 เดือนแรก ตองดําเนินการปรับปรุงกระบวนงาน (SOP)
จํานวน 3 กระบวนงาน ไดแก
1) ปรับปรุงกระบวนงานจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2) ปรับปรุงกระบวนงานการติดตามผลการดําเนินงานการเบิกจาย
งบประมาณ และ
3) ปรับปรุงกระบวนงานการเสนอกฎหมายฯ
4. จัดทํารายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
- (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) และ ( แบบ ปค.5 สวนงานยอย) --->รายงานรอบ
12 เดือน ของทุกป
- (แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย) ---> รายงานรอบ 6 เดือน ของทุกป
นอกจากนี้ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดมีการวิเคราะหรายการขอมูลที่ใช
(ตามองคประกอบที่เจาภาพกําหนด) ไดกําหนดมาตรการตาม PIRAB และ
กําหนดประเด็นความรูที่ใช ครบถวน ครอบคลุม ตอการขับเคลื่อนตัวชี้วัดแลว
ทําใหผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไม
มีการปรับแผนหรือกิจกรรมใดๆ Output ผลผลิต คิดเปนรอยละ 100 ของการ
ดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด

รายละเอียดดังไฟลแนบ--->>

๖๘

Link

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

2. ทบทวนรายชื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
- คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตามและ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. จัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน /
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน

1 ครัง้

พ.ย.63

1 ครัง้

ธ.ค.63 ธ.ค.63 ต.ค.-ม.ค.64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/
kpi/2564/2.1.1.12.pdf

4. ชี้แจงการดําเนินงานระบบควบคุมภายในหนวยงาน /
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ 2564.ศ.

1 ครัง้

ม.ค.64 ม.ค.64 ต.ค.-ม.ค.64

https://envold.anamai.moph.go.th/download

-ก.พ.64
-ก.ค.64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/
kpi/2564/SOPpublishedWeb.pdf

5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคลอง 2 ครั้ง
กับการวิเคราะหและนําจัดทําระบบควบคุมภายที่ประกอบดวย
หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนงานที่มีจุดควบคุม/
- รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน
- รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5 กระบวนงาน

พ.ย.63 ต.ค.-ม.ค.64
https://envold.anamai.moph.go.th/download/
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสู pi/2564/2.1.1.6.pdf
องคกรคุณภาพคูคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวยคณะที่ ๒.๗ คณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและ คณะที่ ๒.๘ คณะกรรมการติดตาม
https://envold.anamai.moph.go.th/download/
ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
pi/2564/2.1.1.11.pdf
จัดทําแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในและผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2564 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

ชี้แจงและสื่อสารเอกสารแนวทางตามระเบียบวิธกี าร แบบฟอรการรายงาน ผส.ปจ.แบบ1-3 และ kpi/2564/2.1.1.14.pdf
แบบฟอร ปต.4 ปค.๔ แบบติดาม ปค.๔ ขอสังเกตจากการประชุมพัฒนาศักยภาพ ผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงานฯ กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัยวัตถุประสงคเพื่อเพิม่ พูนความรู https://envold.anamai.moph.go.th/downlo
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เพือ่ ทราบ โดยการจัดประชุม d/kpi/2564/2.1.1.13.pdf
สงอีเมล และขึ้นเว็บไซตสํานักฯ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

-ก.พ.64 ก.พ.64 นําประเด็นที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมา เปนขอมูลนําเขาเพื่อให
-ก.ค.64 คณะกรรมการ คณะทํางานและผูที่มีหนาที่รับผิดชอบทบทวน SOP หรือ Flow
chart หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนงานที่ควรปรับปรุงโดยการเพิ่มเติม
จุดควบคุม เพื่อปด Gap ที่มีความเสี่ยงตอการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ไดแก กระบวนงานการพัฒนากฎหมาย
- บริหารงบประมาณ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
มี.ค.64 อยูระหวางดําเนินการทําหนังสือเพื่อเชิญคณะกรรมการฯ
ควบคุมภายในหารือเพื่อพิจารณาทบทวน SOP ตามภารกิจหลักของ
สํานัก วสนับสนุนและภารกิจ .

๖๙

https://envold.anamai.moph.go.th/download/
kpi/2564/SOPreleaseForm.pdf

อยูระหวางดําเนินการ

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
6 . - ประกาศแจงผูเกี่ยวของทราบ / ใชงาน

2 ครัง้

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

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

กรมอนามัย
- จัดทําหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมลงนาม
- นําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) จํานวน 3 กระบวนงาน
เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดแก
- กระบวนงานการพัฒนากฎหมาย
- บริหารงบประมาณ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
มี.ค.64 อยูระหวางดําเนินการทําหนังสือเพื่อเชิญคณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน

หารือเพื่อพิจารณาทบทวน SOP ตามภารกิจหลักของสํานัก ว. และภารกิจสนับสนุน

7. จัดทํารายงานการควบคุมภายในใหครบถวน ถูกตอง
และจัดสงตามกําหนดแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย
รอบ 6 เดือน

1 ครัง้

Link
https://envold.anamai.moph.go
th/download/kpi/2564/SOPpub
shedWeb.pdf

อยูระหวางดําเนินการ

มี.ค.64 เม.ย.64 ก.พ.64 จัดทําสรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน โดยนําแบบ ปค.5 ของปงบประมาณ

- อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ
2563 มาติดตามผลการดําเนินงานวาไดดําเนินการตามการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม ภายในเดือนมีนาคม (รอบ 6 เดือน)
ผลเปนอยางไร เพื่อนํามาสรุปในแบบฟอรมรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ( แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย) โดยตองรายงานในแบบฟอรมนี้ ภายในเดือน
มีนาคม (รอบ 6เดือน)

มี.ค.64 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ครบถวน ถูกตอง และดําเนินการตามกําหนดใน https://env.anamai.moph.go.th/th/i
แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย ที่ลงนามโดย ผอ.สว. และนําขึ้นเว็บไซตของสํานักอนามัย c64/download?id=70019&mid=3287
5&mkey=m_document&lang=th&di
สิ่งแวดลอม ตอไป รอบ 6 เดือน
d=22258

๗๐

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
8. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google
ฟอรม และทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรและเสนอ ผอ.สว.
ลงนามเพื่อนําขึ้นเว็บไซต
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน .ปจ.แบบ ตส)1)
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน .ปจ.แบบ ตส)2)
3. แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะ ของ
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน .ปจ.แบบ ตส)3)

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
3 ครัง้

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

แบบรายงาน (แบบ ตส.ปจ.1 และ 2) ไตรมาส 1
-ธ.ค63 -ธ.ค63 จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/
-มี.ค.64 -มี.ค.64 หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) และพบขอตรวจพบ 2 ดาน ไดแก การเงิน
Quarter1.pdf
-มิ.ย.64 -มิ.ย.64 และการบริหาร งปม. ซึ่งไดจัดทําแบบรายงาน(แบบ ตส.ปจ.2) รายงาน หลักฐาน 1.ดานการเงิน

ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ ผส.ปจ. และไดดําเนินการแกไข
https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalContro
เรียบรอยแลว ดังนี้
l/64/FinancialSuggestion.pdf
1.ดานการเงิน มีการทําหนังสือแจงเวียนแนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ
หลักฐาน 2. ดานการบริหารงปม
2. ดานการบริหารงปม. มีกลไกการกํากับติดตามการเบิกจายฯ โดย
สื่อสารผลการเบิกจายในไลนสํานักฯ เพื่อเปนการกระตุนการเบิกจายของ https://envold.anamai.moph.go.th/download/Inter
กลุมงาน และกําหนดใหเปนวาระสืบเนื่องการประชุมสํานักฯ รายเดือน nalControl/64/ManagementSuggestions.pdf
เพื่อเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย

ก.พ.64 รวบรวมหลักฐานที่ดําเนินการแกไขแลว

วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน**

สําหรับ วาระสืบเนื่องเพื่อเรงรัดการเบิกจายกลไกการกํากับติดตามการ ธ.ค.63
เบิกจายฯ เพื่อเปนการกระตุนการเบิกจายของกลุมงาน และกําหนดให https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/Meetting3
-2564.pdf
เปนวาระสืบเนื่องการประชุมสํานักฯ รายเดือน เพื่อเรงรัดการเบิกจายให ม.ค.64
เปนไปตามเปาหมาย
https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Mee
tting4-2564.pdf

ก.พ.64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meetting52564.pdf

มี.ค.64

https://env.anamai.moph.go.th/webupload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/
64/meetting64/Meetting6-2564.pdf

๗๑

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64/download?id=70027
มี.ค.64 จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) ไตรมาสที่ 2 (มี.ค.64) &mid=32875&mkey=m_document&lang=th&did=22262
โดยผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ตรวจสอบผล
การดําเนินงานและลงนาม เพื่อเสนอ ผอ.ลงนาม ผูร ับรอง
ณ วันที่ 31 มี.ค.64

9. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านจากแบบรายงาน
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พศ.2564
1 ไตรมาส เทียบกับไตรมาส 4 ปงบประมาณ พศ.2563

2 ครัง้

ก.พ.64 ก.พ.64 ก.พ.64 จัดทําสรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบ
ก.ค.64 ก.ค.64 ในการปฏิบัติงานและ มีการดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูต รวจสอบภายใน กรมอนามัย และผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน โดยมีการนําแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 4
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มา
เปรียบเทียบกันและแนบหลักฐานที่ไดการดําเนินการแกไข
เรียบรอยแลว ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2
564/CompareReports63-64.pdf

มี.ค.64 อยูระหวางดําเนินการ จัดทําสรุป และเปรียบเทียบผลการ อยูระหวางดําเนินการ
ตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงาน ระหวางแบบรายงาน
ตส.ปจ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๗๒

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตามแผน 64.ค.เดือน ม เริ่มรายงานฯ (รายเดือน)
* ทั้งนี้ ในระหวางเดือน ธ.ค.63-ม.ค.64
กลุมตรวจสอบภายในมีการชี้แจงเกณฑ KPI Template

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
8 ครัง้

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

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://envold.anamai.moph.go.th/download/me
eting/2564/Meetting3-2564.pdf
ประชุมสํานักฯ เดือนธ.ค.64
- วันที่ 29 ธ.ค.63 พิธีลงนามคํารับรองฯ ป 64 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม - พิธีลงนามคํารับรองฯ 29 ธ.ค.63
- 28 ม.ค. 64 รายงานความกาวหนาการ ดําเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1 ในการ
ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

https://envold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=1615&amp;filename=home2016

- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ต.ค.-ม.ค.64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeti
ng/2564/Meetting4-2564.pdf

ก.พ.64 - วันที่ 25 ก.พ. 64 รายงานความกาวหนาการ ดําเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1 - รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ในการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
24 มี.ค. 64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/meetin
2564/Meetting5-2564.pdf

มี.ค.64 - วันที่ 24 มี.ค. 64 รายงานความกาวหนาการ ดําเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1 ใน - รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
การประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
24 มี.ค. 64

https://env.anamai.moph.go.th/webupload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/file
enter/kpi/64/meetting64/Meetting6-2564.pdf

๗๓

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564
KPI 2.1 ระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยง
2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรมติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 5 ครั้ง
รอบ 5 เดือนหลัง .ค.ก-ค.มี)64)

เริ่มตน สิ้นสุด

(เดือนมีนาคม)

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

มี.ค.64 ก.ค.64 มี.ค.64 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ ขอมูล ณ มี.ค.64
เม.ย.64 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ ขอมูล ณ เม.ย.64
พ.ค.64 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ ขอมูล ณ พ.ค.64
มิ.ย.64 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ ขอมูล ณ มิ.ย.64
ก.ค.64 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ ขอมูล ณ ก.ค.64

๗๔

กลับหน้ าหลัก

Link หลักฐาน
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi6
4/download?id=70214&mid=32878&mk
ey=m_document&lang=th&did=22226

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
1. วิเคราะหโครงการสําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑการคัดเลือก
โครงการสําคัญของหนวยงานในการนํามาจัดการบริหารความเสี่ยง โดยมีปจจัย
และเกณฑการคัดเลือก คือ
1) ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมอนามัย โครงการสําคัญ/กิจกรรม
สําคัญของกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 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

2.ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ไดรับการ

คัดเลือก
1) กําหนดวัตถุประสงค โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสําคัญ
วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงคของ
กิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอรมที่ 1)

เปาหมาย

เริ่มตน สิ้นสุด

1 ครั้ง

ธ.ค. 63 ม.ค.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
ต.ค.ม-.ค.64
โครงการทีไ่ ดรับการคัดเลือกตามเกณฑฯ
ตามแบบฟอรมคัดเลือกโครงการ

Link หลักฐาน
https://envold.anamai.moph.go.th/downl
oad/kpi/2564/2.1.2projectSelection.pdf

ก.พ.64 รายงานความกาวหนาตาม(แบบฟอรมคัดเลือก
โครงการ) ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ม .ค.64

1 ครั้ง ธ .ค.63 ม.ค.64 ต.ค.-ม.ค.64
นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอนที่ 1 (ตามแบบฟอรมที่ 1)
ก.พ.64 รายงานความกาวหนา(ตามแบบฟอรมที่ 1)
ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ม.ค.64.

๗๕

https://envold.anamai.moph.go.th/downlo
ad/kpi/2564/form1.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน สิ้นสุด

2) ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 1 ครั้ง
10 ประเด็น ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความ
โปรงใสการตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ
ความเสมอภาค และการมุงเนนฉันทามติ โดยนําแตละกิจกรรมหลักที่
ไดระบุไวในขอ (1) มาวิเคราะหความเสี่ยง พรอมระบุความเสีย่ งและ
ปจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอรมที่ 2)

ธ.ค. 63 ม.ค.64

1 ครั้ง

ธ.ค. 63 ม.ค.64

3) ดําเนินการระบุความเสีย่ งตาง ๆ โดยนําความเสีย่ งของแตละ
กิจกรรมหลักที่พบในขั้นตอนที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสีย่ งทั้ง
4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบระบุปจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความรุนแรงของผลกระทบ และนําผลทีไ่ ดมาคูณกันเปนระดับความ
เสี่ยงและการกําหนดกลยุทธที่ใชจัดการกับความเสีย่ ง ไดแก การ
หลีกเลี่ยงหรือกําจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับ
ความเสี่ยงและการถายโอนความเสี่ยง และกําหนดแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3 - 5 ตามแบบฟอรมที่ 3)

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
ต.ค.-ม.ค.64

นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอนที่ 2 (ตามแบบฟอรมที่ 2)
ก.พ.64 รายงานความกาวหนา(ตามแบบฟอรมที่ 2)

Link หลักฐาน
https://envold.anamai.moph.go.th/downlo
ad/kpi/2564/form2.pdf

ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ม.ค.64

ต.ค.-ม.ค.64

นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอนที่ 3-5 (ตามแบบฟอรมที่ 3)
ก.พ.64 รายงานความกาวหนา(ตามแบบฟอรมที่ 3)
ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ม.ค.64

๗๖

https://envold.anamai.moph.go.th/downlo
ad/kpi/2564/form3.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

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

4) ดําเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผน โดยนําปจจัยเสี่ยง
ที่มีระดับความเสีย่ งจากมากไปหานอย (จากผลคูณในขั้นตอนที่ 4) กําหนดกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการความเสีย่ ง (ที่ระบุไวในขัน้ ตอนที่ 5) กําหนดเปาหมาย/
ผลสําเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผูรบั ผิดชอบ และงบประมาณ
(ตามแบบฟอรมที่ 4)

1 ครั้ง

5) การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยจัดทํารายงาน “แบบรายงาน
ผลการเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอรมที่ 5)

2 ครั้ง ก.พ.64 ก.พ.64 ต.ค.ม-.ค.64
ก.ค.64 ก.ค.64 นําโครงการที่คะแนนสูงสุดมาทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 7 (ตามแบบฟอรมที่ 5)

Link หลักฐาน
https://envold.anamai.moph.g
o.th/download/kpi/2564/form
4.pdf

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

ก.พ.64 รายงานความกาวหนา
(ตามแบบฟอรมที่ 5) ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
ม.ค.64

๗๗

https://envold.anamai.moph.g
o.th/download/kpi/2564/form
5.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

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

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้

1. รายการขอมูล (องคประกอบ ตามที่ Template กําหนดไว)
2. มาตรการ
3. ความรูที่นาํ มาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด) จนถึง
ขอ4 แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก

Link
ไฟลวิเคราะห Link

https://drive.google.com/file/d/1KluuKyPb3P
MHOe_juNXjrST6gIcEe3eN/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการวิเคราะห (ถามี) Link

https://drive.google.com/drive/folders/1duv
_Yav4rJ6jEceElXYp11d69et_GObV?usp=shari
ng หมายเหตุ : รายการที่ 6-9

https://drive.google.com/drive/folders/1hM
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ 1 ครั้ง 1.ต.ค.63 31.ม.ค.64 ต.ค.-ม.ค.64 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
และความรู ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ
1. รายงานการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ zBdgqIJx-Ldx51cz5xeBXPFLywQUty
2. รายงานสรุปผลขอมูลการสํารวจความความสมดุลชีวิตและความผูกพันองคกร
3. สรุปผลขอเสนอแนะจากผูมสี ว นไดสวนเสีย

กิจกรรมที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนด 1 ครั้ง 1.ต.ค.63 31.ม.ค.64
มาตรการและประเด็นความรูในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนา เพื่อพัฒนาสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมให
เปนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/1
ต.ค.-ม.ค.64 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
1. สรุปมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ usxEjE5rHic1UShaT_o0cfHjAY1XW-US
2. สรุปประเด็นความรูพรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการและประเด็น
ความรู ที่ใหแกบุคลากร เพื่อใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรแหง
ความสุขฯ

๗๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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 3 ประกาศนโยบายเปดตัวโครงการ
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพ
ชี วิ ต และ ความสุ ข ของคนทํ างาน )Healthy
Workplace Happy for Life) และจัดกิจกรรม
สื่อสาร รณรงค ประชาสัมพันธ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ครั้ง

มี.ค.64

ส.ค.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

https://drive.google.com/drive/fo
ต.ค.-ม.ค.64 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
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)

ก.พ.64 กิจกรรมดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน HWP (ระดับกรมอนามัย)

3 ครั้ง

ต.ค.63

https://drive.google.com/drive/fol
ก.ย.64 ต.ค.ม-.ค.64
สรุปผลการประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน HWP (ระดับกรมอนามัย) ders/1MDf-

Y74uQHalN8RtK6gDtr8LUGDWO87f

๗๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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 5 กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน “สถานที่ทํางานนา 6 ครั้ง
อยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)”
(สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม)

ต.ค.63

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย.64 ต.ค.ม-.ค.64
1. วาระการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน ม.ค.64
2. สรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

1)https://envold.anamai.moph.go.th/download/kp
i/2564/AgendaENV4-2564.pdf

ก.พ.64
1. วาระการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน ก.พ.64
2. สรุปการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม

https://envold.anamai.moph.go.th/downlo
ad/meeting/2564/Meetting5-2564.pdf

มี.ค.64
1. วาระการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน ก.พ.64
2. สรุปการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม

https://env.anamai.moph.go.th/webupload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1
de5/filecenter/kpi/64/meetting64/Meetting62564.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1
UTuE1ZHOGZdR6CAo-S-6Bts2GwnWGIYJ

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

ต.ค.63

ต.ค.63 ต.ค.ม-.ค.64
คําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะทํางาน
พัฒนาสถานที่ทํางานและคณะทํางานตรวจประเมินสถานที่
ทํางานนาอยูนาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for life

กิจกรรมที่ 7 การสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคของบุคลากร

ต.ค.63

เม.ย.64

1 ครั้ง

Link

๘๐

2)https://envold.anamai.moph.go.th/download/me
eting/2564/Meetting4-2564.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1
ต.ค.ม-.ค.64
รายงานการสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึง 35TTTiqgjLh8SSnvFEk6Yln4XsSrCrau
ประสงคของบุคลากร

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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
กิจกรรมที่ 8 การตรวจประเมินหาคา BMI ของบุคลากร
ในหนวยงาน

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2 ครั้ง

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ค64 ต.ค.-ม.ค.64
หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือด
หัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป

Link
https://drive.google.com/drive/folders/1E
XIi80RNMSBSPVM3bGhvU3-VR9oB4JBL

ก.พ.64 กําหนดการวัดผลลัพธ BMI 2 รอบ คือ มกราคม และ กรกฎาคม
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ 12 องคกรสรางสุข
สงเสริมความผูกพัน ซึ่งผลลัพธที่ไดจะสงผลตอคา คา BMI
มี.ค.64 รายงานผลการวิเคราะหคาดัชนีมวลกายของบุคลากร
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดือนแรก
– .ธันวาคม)กุมภาพันธ 2564)

https://drive.google.com/file/d/1iK
C6V2EKXbQGVMotjfsIRtio4A4ixGuA/
view?usp=sharing

กิจกรรมที่ 9 การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป

1 ครั้ง

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

https://drive.google.com/drive/folders/1n
KZuLemQwfj55Iq_qknuomTPU3x0rhum

กิจกรรมที่ 10 การสงเสริมการออกกําลังกายของบุคลากรผาน
กิจกรรมกิจกรรมกาวทาใจ Season 3

66 คน
(1 ครั้ง)

ก.พ.64

https://drive.google.com/drive/folders/1uTaak
NcMcyK9yO-28m2Li0U2tKWds_gM

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

๘๑

https://drive.google.com/drive/folders/1uTaak
NcMcyK9yO-28m2Li0U2tKWds_gM

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

กิจกรรมที่ 11 การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากร

1 ครั้ง

ก.พ.64

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมองคกรสรางสุข สงเสริมความผูกพัน
- กิจกรรม Healthy Meeting
- กิจกรรมยืดเหยียดระหวางวัน
- กิจกรรมวัดวาอาสา...ลางสวมวัดไดบญ
ุ
- กิจกรรมองคกรสรางสุข Happy Birthday
- กิจกรรม แบงปนความสุข ยิ่งให ยิ่งไดรับ
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูส งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมเรารักกัน (love all together)
- กิจกรรมสวดมนตและทําสมาธิ เนื่องในวันมาฆบูชา
- กิจกรรมเฝาระวังภาวะสุขภาพบุคลากรกลุมเสี่ยง
- กิจกรรมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมปนสุข จิตอาสา
พาทําดี สรางเสริมคุณธรรม
- กิจกรรมเสริมสรางความรอบรูดา นการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดลอม ผานสื่อ
ประชาสัมพันธ
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูส งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมออกกําลังกาย
- กิจกรรมสวดมนตเสริมจิต
- กิจกรรมตักบาตรเสริมบุญ

9 ครั้ง

.ม.ค.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ก.ย.64 ก.พ. 64 รอกําหนดการตรวจสุขภาพของกรมอนามัย
มี.ค.64 ดําเนินการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2564 เรียบรอยแลว
ก.ย.64 ต.ค.-ม.ค.64รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความผูกพัน https://drive.google.com/file/d/1p_u_Qyb
bfkWqPLdR76wYI5wDA3xn5ZfY/view?usp=
ประจําเดือนมกราคม 2564
sharing
ก.พ.64รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความผูกพันประจําเดือhttps://drive.google.com/drive/folders/1
OZXqQ5niV3KN7Fc2k4BNvidR6bINcoC
กุมภาพันธ 2564
มี.ค.64
รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความผูกพันประจําเดือน
มีนาคม 2564

๘๒

มี.ค.64

https://drive.google.com/file/d/1rQJNUw7O4wktlhtfB_xjSC3TKfbDnt/view?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาระบบเฝาระวังภาวะสุขภาพจิต
ของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

2 ครั้ง

เม.ย.64

ก.ค..64

กิจกรรมที่ 14 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
การตรวจวัดมวลสารองคประกอบภายในรางกาย (Inbody)

1 ครั้ง

พ.ค.64

พ.ค.64

กิจกรรมที่ 15 กิจกรรม “Big Cleaning Day”
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง

ก.ค.64

ก.ค.64

กิจกรรมที่ 16 จัดประชุมคณะทํางานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 1 ครั้ง
เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากคณะตรวจ
ประเมินกรมอนามัย

มิ.ย.64

ก.ค.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

๘๓

Link

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1. การวิเคราะหและจัดทําแผน
การเบิกจายงบประมาณตาม
เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

2 ครั้ง
(5เดือนแรก)

-ต.ค.63 -ต.ค.63 ต.ค.ม-.ค.64
- จัดทําแบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณรายเดือน
สําหรับโครงการสําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มีหนังสือแจงกลุม งานจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณฯ ตามโครงการ
สําคัญสํานักฯ
- รวบรวม วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับเปาหมายกรมอนามัย และจัดทําสรุปภาพรวม
แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณฯ เพื่อเสนอขอรับการอนุมัติจากกรมอนามัย
- ทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณฯ เพื่อรองรับมาตรการการ
แพรระบาดของโควิด-19 เพื่อใหการขับเคลื่อนงานสํานักฯ บรรลุเปาหมายโครงการสําคัญ

(5เดือนหลัง)

-มี.ค.64 -มี.ค.64

มี.ค.64 รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
สํานักฯ ไดวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเบิกจายงบประมาณหนวยงาน ยอนหลัง 3 ป
และวิเคราะหผลการเบิกจายรอบ 5 เดือนแรก ดังนี้

๘๔

Link
แผนปฏิบัติการและผลการเบิกจายงบประมาณ
รายเดือนสํานักฯ

https://drive.google.com/file/d/1FuCAraeHnQ5
6KcdH10DXogCyMWXBRUsa/view?usp=sharing

ไฟลวิเคราะห Link

https://drive.google.com/file/d/16Ia8f6FhfN6M
oRoHAs2zuL5X4Mib0aV/view?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2. รวบรวมผลการเบิกจาย
งบประมาณและวิเคราะหเพื่อ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย

12 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
ต.ค.ม-.ค.64

Link
- ผลการเบิกจายงบประมาณและขอเสนอเพื่อเรงรัดการ

- รวบรวมผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ทุกเดือนเพื่อวิเคราะหแนวโนมการเบิกจาย เบิกจายรายเดือน
เทียบคาเปาหมายการเบิกจายของกรมอนามัย และมีขอเสนอตอการเรงรัดการเบิกจายฯของ 1.เดือนตุลาคม 2563:
https://drive.google.com/file/d/1h77PNBtVs9BA_kdlmG5804ทุกโครงการใหเปนไปตามกําหนด บรรลุเปาหมายโครงการสําคัญ
V4uZDmmLJ/view?usp=sharing
2.เดือนพฤศจิกายน 2563

https://drive.google.com/file/d/1WM36l48kfFuOBa38CUC3Vki
cN3p3qoJV/view?usp=sharing

3.เดือนธันวาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1fQGw94dKoX9fmulU8wCa1_-6M4RLHF7/view?usp=sharing

4.เดือนมกราคม 2564

https://envold.anamai.moph.go.th/download/meet
ng/2564/Meetting4-2564.pdf
5.เดือนกุมภาพันธ 2564
https://drive.google.com/file/d/1jHoycDoBLujad
Gg_bEDM43kZ4xiZHdXi/view?usp=sharing
6. เดือนมีนาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1FMuf1R81i0TEjr
0yYYkZ6wHn6D6DGIk/view?usp=sharing

๘๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

3. สื่อสารและมีขอเสนอเพื่อกํากับ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
12 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64 ต.ค.ม-.ค.64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

1.คําสั่งคณะกรรมการกํากับ ติดตามเบิกจายงบประมาณสํานักฯ
- สํานักฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการเบิกจายงบประมาณ ประจําป https://envold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?ni
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผูแทนจากทุกกลุมงานในการทําหนาที่ ติดตาม และกํากับ d=1604&filename=budgets
การเบิกจายงบประมาณ ของแตละกลุม
2.ตัวอยางการแจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณผานระบบออนไลน
- แจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ผานระบบสื่อสารออนไลน ทั้งไลน https://drive.google.com/file/d/1z0Qn_Amp3T_N43TDPFgAf
กลุมสํานัก และแจงเวียนเปนหนังสือเพื่อใหทุกกลุมทราบ ความกาวหนาในการ GqCvVRAL4c/view?usp=sharing
เบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง
- แจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ผานระบบสื่อสารออนไลน ทั้งไลน ขอมูลการสื่อสารติดตามการเบิกจายแยกรายเดือน ดังนี้
กลุมสํานัก และแจงเวียนเปนหนังสือเพื่อใหทุกกลุมทราบ ความกาวหนาในการ 1. เดือนตุลาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/16qVi2uNJIhUoJb9yj3T1rE0a3
เบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง

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
6. เดือนมีนาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1sqz16h5bucp7jL1IKPoxYbgd
yDHT6w_/view?usp=sharing

ก.พ.64
มี.ค.64

๘๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

4. จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจาย 12 ครั้ง
งบประมาณประจําเดือน

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

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

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(นําคําสั่งแตงตั้งกรรมการฯลงเว็ปไซด)
https://envold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=
1604&filename=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

https://envold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1635&file
me=budgets

6. เดือนมีนาคม 2564

https://env.anamai.moph.go.th/th/budgets64/download?id=68969
id=32174&mkey=m_document&lang=th&did=22287

๘๗

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
5. พัฒนาและขับเคลื่อนการกํากับ
ติดตามดวยเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ครัง้

ต.ค.63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

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

๘๘

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมา เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้

1. รายการขอมูล (องคประกอบ ตามที่ Template กําหนดไว)
2. มาตรการ
3. ความรูที่นาํ มาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด)
จนถึง ขอ4 แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
1.วิเคราะหขอมูลและความรูเพื่อการบริหารจัดการให
หนวยงานมีความรูส ําคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน
โดยสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหนวยงาน
2. สํารวจ เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอขอมูลและความรูที่
สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน

Link
ไฟลวิเคราะห Link
https://drive.google.com/file/d/1d8KZZRJQIUVXeG
Xlxx86PVwiu2wxtUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcmMS7XEGgTwm
N4hZTjiR_bj1GSJSOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BGyszpSW
IdkbslakcNOB3gpzgu98Iny?usp=sharing

ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.ม-.ค.64
1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และ ความรูที่
นํามาใชในการดําเนินงานของหนวยงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1NZIE6p6RAN8vj1
Nw4xzDfpPVK87mEuGB?usp=sharing

1 ครั้ง/ป ต.ค.63 ธค.63 ต.ค.ม-.ค.64
1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูลความตองการ ของผูมีสวนได
สวนเสียตอขอมูลและความรูที่สาํ คัญและจําเปนตอภารกิจ หนวยงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1mw0ZrgALKMF
JgTQmYlWYBe9WBNmS87HN?usp=sharing

1 ชุด

3.จัดทําแผนการดําเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อ
1
ต.ค.63 ธค.63 ต.ค.ม-.ค.64
ยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
แผนงาน
1.แผนการพัฒนาวิชาการของหนวยงานเพื่อยกระดับ
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู )LO) คือ
1.1 การจัดการความรู )KM)
1.2 การพัฒนาวิชาการและการวิจัย
1.3 การสงผลงานของหนวยงานเขารับการประเมินรางวัล TPSA
ป2564 (1 เรื่อง)

๘๙

https://drive.google.com/drive/folders/1AVR
dS7WCxmZMdL9HfarYJF3oudSLwiL6?usp=sh
aring

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
4.กําหนดมาตรการสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อยกระดับสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO)

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ชุด

5. ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาวิชาการของหนวยงาน 1 งาน
เพื่อยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ธ.ค.63 มค.64 ต.ค.ม-.ค.64
1. มาตรการแนวทางการขับเคลือ่ นการดําเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อ/
บสูการเปนองคกรแหงการเรียนรยกระดัู (LO)
ธ.ค.63 ก.ย. 64 ต.ค.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 ป 2564

๙๐

Link
https://drive.google.com/drive/folders/1xbuEb
TX-v3Mff0KTB3G_KDcAFbyksgkg?usp=sharing

1) KM ครั้งที่ 1
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1BGyszpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu
98Iny?usp=sharing
2) ยังไมถึงกําหนด
3) ยังไมถึงกําหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

ก.พ.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. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย
2) ยังไมถึงกําหนด
3. รายงานการสงผลงานของหนวยงานเขารับการประเมินรางวัล TPSA ป 2564
3) ผลงานที่สงประกวด
รายงานความกาวหนา สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมี การเลือกผลงานการใหบริการที่เปนการ
https://drive.google.com/file/d/1VhO1c
พัฒนา/ปรับปรุงงานบริการวิเคราะหสภาพปญหาและสถานการณในปจจุบัน มีการจัดทําแนว
ทางการพัฒนาและแนวทางการแกไขปญหาสูการนําไปปฏิบัติอธิบายผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ D9lepMxGpi514XIA4ldvB7ie7j8/view?us
มีการถอดบทเรียนเพื่อนําผลงานไปถายทอดความรูและประยุกตใชกับหนวยงาน และวางแผนใน p=sharing
- ผลงานผานการคณะกรรมการพิจารณา
การขยายผลงานไปยังหนวยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ มีการสงผลงานเรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบ
กลั่นกรองและสงผลงานเขาระบบ กพร.
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารับการประเมินรางวัล TPSA ป
https://envold.anamai.moph.go.th/do
2564 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ใหกับคณะกรรมการ กพร. พิจารณาผลงาน
wnload/kpi/2564/SummaryOfListOfSu
bmissions.pdf

- สรุปรายงานการประชุมเพือ่ รายงาน

ความกาวหนา KPI 2.4 (เดือน ก.พ.)

https://envold.anamai.moph.go.th/downloa
d/meeting/2564/Meetting5-2564.pdf
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เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

มี.ค.64
2. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย 5 เดือนแรก ต.ค.63-ก.พ.
2) รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา
การศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะ วิชาการและการวิจัย
https://drive.google.com/file/d/1Uc
อากาศภายในอาคาร ในพื้นที่เขตเมือง
1. ทบทวนวรรณกรรม คนหา รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ mMS7XEGgTwmIN4hZTjiR_bj1GSJSO
/view?usp=sharing
งานวิจัย มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และพิจารณาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการฯ
https://drive.google.com/drive/folde
3. ออกแบบ สราง และพัฒนาเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
s/1BGyszpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu9
4. กําหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางและพิจารณาคัดเลือกกลุม ตัวอยาง
Iny?usp=sharing
การศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
จากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
1. ทบทวนวรรณกรรม คนหา รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ
งานวิจัย มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
2. ประชุมเพื่อหารือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และพิจารณาเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโครงการฯ
3. ออกแบบ สราง และพัฒนาเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการตรวจสอบ
ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากอนนําไปใชจริง
4.ดําเนินการขอเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
3. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย อยูในขั้นตอนกระบวนการ
พิจารณาการประเมินรางวัล TPSA ป 2564

๙๒

3) รอ กพรแจงผลมาที่หนวยงาน.

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) (กลุมวิชาการทุกกลุมเขียนผลงานสงประกวด TPSA)
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
6.รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามแผน ที่กําหนดไว

เปาหมาย

เริ่มตน

สิ้นสุด

9 ครั้ง/ป

ม.ค.64

ก.ย. 64 สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน ม.ค.

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน ก.พ.
สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน มี.ค.
7.ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
สรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู

1 ครั้ง

ธ.ค.64

ก.ค.64

Link
https://envold.anamai.moph.go.th/dow
nload/meeting/2564/Meetting42564.pdf
https://envold.anamai.moph.go.th/do
wnload/meeting/2564/Meetting52564.pdf

https://env.anamai.moph.go.th/webupload/11xc410600758f76a9b83604e
779b2d1de5/filecenter/kpi/64/meetti
ng64/Meetting6-2564.pdf

ก.พ.64 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเปนองคกร
แหงการเรียนรู

ยังไมถึงกําหนด

มี.ค.64 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเปนองคกร

ยังไมถึงกําหนด

แหงการเรียนรู

๙๓

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)

การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

(เดือนมีนาคม)

กลับหน้ าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้

1. รายการขอมูล (องคประกอบ ตามที่ Template กําหนดไว)
2. มาตรการ
3. ความรูที่นาํ มาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด)
จนถึง ขอ4 แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
1. วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ 2 ครั้ง
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

1 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63

Link

มี.ค.64

ไฟลวิเคราะห Link

https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi6
/download?id=70734&mid=32878&mke
=m_document&lang=th&did=22238

ต.ค.ม-.ค.64 มีการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจํา https://envold.anamai.moph.go.th/downloa
d/kpi/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
มี.ค.64 รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน
รอบ 5 เดือนแรก

๙๔

ไฟลวิเคราะห Link
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/down
load?id=70734&mid=32878&mkey=m_docu
ment&lang=th&did=22238

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด
2. จัดทําแผนกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เปาหมาย เริ่มตน
1 ครั้ง

สิ้นสุด

1 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

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

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

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

1) แผนกํากับติดตามฯ

มี.ค. 64 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามฯ เดือน มี.ค. 64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/25
64/2.5.2.pdf

2)รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามฯ
เดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/25
64/kpi64_2_5_4.pdf

3) รายงานผลฯ เดือน ก.พ. 64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/25
64/ReportOnTheMonitoringPlanFab64.pdf

4) รายงานผลฯ เดือน มี.ค. 64
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id
=70209&mid=32878&mkey=m_document&lang=th
&did=22238

๙๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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 ต.ค.ม-.ค.64

Link

1 ต.ค. 63 31 ต.ค. 63 ต.ค.ม-.ค.64

ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ไดแก
1) การใชเครื่องมือรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน (google slide) 1)https://envold.anamai.moph.go.th/e
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเขาขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติ wt_dl_link.php?nid=1602&filename=b
การแบบทันตอการใชงาน เนื่องจากเปนแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน udgets
(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)

๙๖

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

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

12 ครั้ง

ต.ค. 63

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ก.ย. 64 ต.ค.ม-.ค.64

1. จัดทําแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน (Google Slide) เพื่อการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบ
โครงการทุกคนสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเปนการเพิ่มเติมขอมูลในแตละเดือนเขาสูแบบฟอรมใน Link เดิม
2. จัดทํา (ราง) ขอมูลรายการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อใหผรู ับผิดชอบโครงการบันทึกผลการปฏิบตั ิงานทุกเดือน

Link
https://bit.ly/2Mb3xx6

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

มี.ค.64 จัดทําแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน (Gogle Slide) เพื่อการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน https://bit.ly/2Mb3xx6
โดยผูรับผิดชอบโครงการทุกคนสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน
(Real time reccording and sharing) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเปนการเพิ่มเติม
ขอมูลในแตละเดือนเขาสูแบบฟอรมใน Link เดิม

๙๗

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
6. สื่อสารขอมูลเพื่อกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ (การนําเขา
ระบบ google slide)

12 ครั้ง

ต.ค. 63

ก.ย. 64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด
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

๙๘

Link
1.เดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64
https://bit.ly/2KxWJJA
2.เดือน ก.พ. 64

https://envold.anamai.moph.go.th
/download/kpi/2564/Communicat
onForMonitoringFab64.pdf

3.เดือน มี.ค. 64

https://env.anamai.moph.go.th/th/kp
i64/download?id=69737&mid=32878
&mkey=m_document&lang=th&did=
22238

เอกสารแนบสรุปการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนมีนาคม (24 มี.ค.64)
กลับหน้ าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
7. จัดทําขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมสํานักฯ

12 ครั้ง

ต.ค. 63 ก.ย. 64

ความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

Link

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) ในการประชุม
สํานักฯ 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) ในการประชุมสํานัก
ฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 ม.ค.63 หนา 12 - 25)

1) ต.ค. 63
https://envold.anamai.moph.go.th/do
wnload/kpi/2564/kpi64_2_5mt1.pdf
2) พ.ย. 63
https://envold.anamai.moph.go.th/do
wnload/kpi/2564/kpi64_2_5mt2.pdf
3) ธ.ค. 63
https://envold.anamai.moph.go.th/down
load/kpi/2564/kpi64_2_5mt3.pdf
4) ม.ค. 64
https://envold.anamai.moph.go.th/do
wnload/kpi/2564/kpi64_2_5mt4.pdf

ก.พ.64 (5) ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2564 (เอกสารนําเสนอ (Power Point) ในการประชุม

5. ก.พ..64

สํานักฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 25 ก.พ. .64 หนา 12 - 28)

https://envold.anamai.moph.go.th/d
ownload/kpi/2564/kpi64_2_5mt5.pd
f

มี.ค.64 (6) ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2564 (เอกสารนําเสนอ )Power Point) ในการประชุมสํานัก 6) มี.ค. 64
ฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 มี. ค.64 หนา -31 - 42)

๙๙

https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/
download?id=69715&mid=32878&mkey=
m_document&lang=th&did=22238

