วาระการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ /๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒8 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 - ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
.......................................
วาระ

เรื่อง

๑

ประธานแจงที่ประชุมทราบ

๒

รับรองรายงานการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
(วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของ
--->
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๓.๒ รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม Healthy --->
Workplace ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๓.๓ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรอง
--->
การปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๔)
เรื่องเพื่อพิจารณา

๓

๔

๕

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ แผนปฏิบตั ิการ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ
5 เดือนหลัง
๔.๑ รายงานความกาวหนาการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทาแกปญหาและเยียวยา ผูไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนโครงการเฝาระวังสุขอนามัยของประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการปองกันการระบาด COVID-19
ระลอก 3 ของคลัสเตอรอนามัยสิง่ แวดลอม
๔.๒ การจัดทําฐานขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมบนเว็บไซตอนามัยสิ่งแวดลอม

๖

ผูอํานวยการ

ระยะเวลาการ
นําเสนอ
๑๐ นาที

กลุม บย.

๕ นาที

กลุม บย.
หนาที่ 3-9
กลุม พช.
หนาที่ 9
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
หนาที่ 10

๑๐ นาที

ตัวชี้วัดละ ๕ นาที

กลุม บย.

๕ นาที

กลุม บย.

๕ นาที

กลุม บย.

๕ นาที

ผูนําเสนอ

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

1

๒๐ นาที

รายงานการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 7/๒๕๖4
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 19.30 - ๑๖.3๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูเขารวมประชุม
1. นายสมชาย
2. นางสาวดรรชนี
3. นางวรภา
4. นางสาวรุจิรา
5. นางวิมลศิริ
6. นางสาวสัจมาน
7. นายภิญญาพัชญ
8. นางสาวพรทิพา
9. นางสาววิรัชพรรณ
10. นางพรสุดา
11. นางสาวนวรัตน
12. นางสาวธนิษฐา
13. นางสาวปาริชาติ
14. นางสาววรรณนิภา
15. นางสาวทิพยสุดา
16. นางสาวรัตนา
17. นางสาวภัทยา
18. นางสาวปาริชาติ
19. นางสาวกัลยลักษณ
20. นายอมร
21. นางสาวฐาปนี
22. นางสาววรารัตน
23. นางสาวศรีสมร
24. นางอุบลรัตน
25. นางเปรมจิตร
26. นายธนยศ
27. นางสาวรุงอรุณ
28. นางเกศินี
29. นางจันทจิรา
30. นายวนนท
31. นายภานุวัฒน
32. นางสาวชญานิศ

ตูแกว
มหาชานิกะ
บุญคลัง
ไชยดวง
วิเศษสมบัติ
ตรันเจริญ
จุลสุข
โพธิไ์ พโรจน
สุธาพาณิชย
ศิริ
อภิชัยนันท
หอมสุวรรณ
จํานงการ
สิงหสําราญ
หาญอาสา
เฒาอุดม
พิมพาสีดา
จํานงการ
ทับทิมใส
เมืองแกว
ชูเชิด
โสวรรณี
จําเริญศักดิ์ศรี
อักษรสรรโกศล
กิจเชิดชู
ฆะวีวงษ
วงศเสน
จันทรศร
สวารักษ
บากี
กิจอินทรีย
มีลอง

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานพิมพ ส 3
พนักงานพิมพ ส 3
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประธานการประชุมแจงวัตถุประสงคการประชุม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมในครั้งนี้ เพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
เดื อ นเมษายน ป ง บประมาณ 2564 และกํ ากั บ ดู แ ลงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถานการณ ก ารระบาดระลอกใหม
ของโรคโควิด-19 โดยขอใหเจาหนาที่สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทุกคนดําเนินการอยางเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
งานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและใหเปนไปตามกําหนดการของกรมอนามัย
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 6/2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อให
ที่ป ระชุมรั บ รองรายงานการประชุ ม ทั้ งนี้ ไดแจงเวีย นเอกสารรายงานการประชุมดังกลาวไปยังทุกกลุมงาน
เพื่อพิจารณาปรับแกไข ตามหนังสือสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ว908 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดํ า เนิ น งานและผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณของสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ณ วั น ที่
๑6 เมษายน ๒๕๖๔
สวนที่ ๑ ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ ๑6 เมษายน ๒๕๖๔
นางสาวทิพยสุดา หาญอาสา กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอขอมูล ดังนี้
๑) ผลการเบิกจายงบประมาณลง GFMIS ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมมีผลการเบิกจายลง GFMIS ในภาพรวมทั้งสิ้น 9,767,627.01 บาท (รอยละ 63.67) โดยสูงกวา
เปาหมายกรมอนามัยที่กําหนดไว รอยละ 62 ทําใหผลการใช งบประมาณเดือนเมษายนเปนไปตามเปาหมาย
ที่กรมอนามัยกําหนดไว
๒) ผลการเบิกจายงบดําเนินงาน + งบรายจายอื่น ลง GFMIS รวมทั้งสิ้น 7,584,427.01 บาท
(รอยละ 57.64) โดยยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนดไวคือ รอยละ 62
๓) ข อ มู ล ณ วั น ที่ 20 เมษายน 2564 คงเหลื อ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,791,823.61 บาท
จากวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรไตรมาส 1 - 3 (ตุ ล าคม 2563 – มิ ถุ น ายน 2564) ซึ่ ง เป น เงิ น
12,637,700 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจายงบ คือ
- ผล GF เปนเงิน 9,767,627.01 บาท (รอยละ ๖๓.๖๗)
- ผล GF + PO เปนเงิน 10,047,603.31 บาท (รอยละ ๖๕.๔๙)
- ผล GF + PO + ขอหักงบ เปนเงิน 10,186,486.25 บาท (รอยละ ๖๖.๔๐)
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๔) มียอดกัน PO เปนเงิน 359,106.15 บาท รายละเอียด ดังนี้
กลุม

กิจกรรม

พบ.

จัดจางเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําสถานการณการบริหาร
จัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายในสถานพยาบาลฯ

พช.

จัดจางทําสื่อการสอนหลักสูตร "การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและน้ําในเรือนจํา
และสื่อวิดีทัศน"
คาจางตรวจวิเคราะหตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงแรม

อก.

พม.

PO
110,000

กําหนดเบิกจาย
27 เม.ย. 64

89,976.30

19 เม.ย. 64 (สงเบิกแลว)

55,000

ยกเลิกกิจกรรม รอเคลียร
งบประมาณที่เบิกจายแลว

คาจางถายเอกสารขาวดํา ขนาด A4

8,696.80

คาเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร

4,633.05

เบิกจายรายเดือน
ตามการใชงานจริง

จางผลิตสื่อวิดีทัศน ชุดความรู เรื่อง หลักการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรในการตรวจวัดดานอนามัยสิ่งแวดลอม

80,000

26 เม.ย. 64

คาจางตรวจวิเคราะหการปนเปอ นสารโลหะหนัก
ในอาหารและพืชผัก

10,800

ขอขยายเวลาเนื่องจาก
ลงพื้นทีไ่ มได

๕) ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณสํ า หรั บ การป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ณ วั น ที่
21 เมษายน 2564 ดังนี้
• ยอด GF เปนเงิน 1,041,626.11 บาท (รอยละ ๕๙.๗๕) ประกอบดวย
- OT
245,380
บาท
- ลงพื้นที่
102,529
บาท
- ประชุมกําหนดกลยุทธ
234,717.11 บาท
- จางวิเคราะหขอมูลฯ TSC Plus
45,000
บาท
- ผลิตเสื้อ SEhRT
35,000
บาท
- ประชุมสรางความรวมมือภาคีเครือขายระดับทองถิ่น
330,000
บาท
- จัดทําสื่อประเภท Infographic รับวันสงกรานต
49,000
บาท
• ยอด PO เปนเงิน 278,000 บาท (รอยละ ๑๕.๙๕) ประกอบดวย
- ออกแบบ จัดทําสื่อนโยบาย 3 สรางฯ
190,000
บาท
- จางทํานิทรรศการเคลื่อนที่ TSC+
88,000
บาท
• งบประมาณคงเหลือ 423,773.89 บาท (รอยละ ๒๔.๓๐) อยูระหวางดําเนินการ :
- จัดทํา (ราง) คูมือ Indoor Air 50,000 บาท
- คาสนับสนุนการบริหารจัดการ เชน ลงพื้นที่ OT การประชุมทีมงานรองรับสถานการณ COVID-19
373,773.89 บาท
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๖) ผลการเบิกจายงบวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายโครงการดังนี้
โครงการ

งบประมาณ
จัดสรรทั้งป
(บาท)

1. โครงการการศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและ
การพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายใน
1,807,200
อาคาร ในพื้นที่เขตเมือง
2. โครงการศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและ
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากการประกอบ
1,863,000
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
รวม 3,670,200

งบประมาณ
รอบแรก
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

รอยละ
การเบิกจาย

1,084,370

7,313

0.40

1,117,800

61,589

3.31

2,202,170

68,902

1.88

สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนเมษายน 2564
นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะห
ผลลัพธการดําเนินงานของแตละโครงการตั้งแตเดือนตุลาคม 25๖๓ - เมษายน 25๖๔ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
และผลผลิตของแตละโครงการเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. กลุม พช.
๑) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสุขภาพ
มีผลการขับเคลื่อน รพ. GCH คือ
 รอยละ 100 “ผานเกณฑประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป” (958 แหง)
 รอยละ 99.79 “ผานเกณฑประเมินระดับดีขึ้นไป” (956 แหง)
 รอยละ 91.23 ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป (874 แหง)
 รอยละ 52.40 ผานเกณฑระดับดีมาก Plus (502 แหง)
• กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ คือ จางจัดทําวิดีโอหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข (สงงานงวด 2 ณ 11 เม.ย. 64)
• กิจกรรมที่ ปรั บแผน คือ การประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดเกณฑ และแนวทางการประกวด
นวัตกรรม GCH ครั้งที่ 2 (เลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ COVID-19) ปรับเปน ใหมีการจัดสง
ผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital (รพ. ระดับดีมากขึ้นไป) เปดรับขอมูลถึง
วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยปจจุบันมีผลงานทั้งสิ้น 66 ผลงาน
• กิจกรรมเพิ่มเติม นอกแผน คือ
- (ราง) เกณฑการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital Challenge
- (ราง) เกณฑ เกณฑ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)
2) โครงการพั ฒนาและยกระดั บสถานที่ ทํ างานนาอยู น าทํ างาน เสริ มสร างคุ ณภาพชี วิ ตและความสุ ขของ
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
• กิจ กรรมที่สํา เร็ จ แลว คือ รายงานผลการดําเนิน งานตามตัว ชี้วัดที่ 2.2 ระดับ ความสําเร็จ ของ
การพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ (รอบ 5 เดือนหลัง)
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• กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ คือ
- (ราง) คูมือ HWP ฉบับปรับปรุง (29 เม.ย. 64)
- รางระบบประเมิ นสถานที่ ทํางานน าอยู นาทํางานฯ (ติดตาม ปรับปรุง แกไข การพั ฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ HWP
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสงเสริ มสุขภาพและอนามั ยสิ่งแวดลอม กลุมที่ 3 กลุมวั ย
ทํางาน ครั้งที่ 4/2564 (8 เม.ย. 54)
- ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางานตามบันทึกขอตกลง MOU (21 เม.ย. 64)
• กิจกรรมที่ยังไมดําเนินการตามแผน
- จัดประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทางาน (HwP) กรมอนามัย
3) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
• กิจกรรมที่ยังไมดําเนินการตามแผน คือ ประชุมหนวยงานสวนกลาง ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาแนวทางการจัดการ/การเฝาระวังดาน อวล. สําหรับผูสูงอายุ และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ
ปรับเปน “ปรับแบบสํารวจ" ยังไมใชงบประมาณ คาดวาจะดาเนินการไดเดือน พ.ค. 64
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ประชุม Cluster แมและเด็ก ประจําเดือน เม.ย.64 (20 เม.ย. 54)
- จัดทํารางมาตรการหลัก มาตรการเสริม มาตรการเฉพาะ ในการเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน
(19 เม.ย. 64)
- ปรับแบบสํารวจสถานการณดานอนามัย อวล ในสถานดูแลผูสูงอายุ (22 เม.ย. 54)
4) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว
เพื่อรองรับการทองเที่ยว
• กิจกรรมที่สําเร็จแลว คือ ใหคําแนะนําการเขาใชงานระบบรวบรวมขอมูล และประเมินโรงแรมที่เปน
มิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมแกเจาหนาที่ศูนยอนามัย สสจ. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
• กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ คือ
- รวบรวมขอมูลการสํารวจสถานการณ อวล. ในโรงแรม รีสอรท
- ติดตามผลการวิเคราะหตัวอยางดานอวล.โรงแรมที่เปนมิตร GREEN Health Hospitals
• กิจกรรมที่ยังไมดําเนินการตามแผน คือ กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจขอมูลสถานการณและเก็บตัวอยาง
อวล. ในพื้นที่ทองเที่ยว (เนื่องจากโควิด-19)
5) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา
• กิจกรรมที่สําเร็จแลว คือ หลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
อาหารและนาในเรือนจํา (1 ชุดมี 10 บทเรียน) (สงงาน มี.ค. 61)
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- จัดทําเกณฑประเมินดาน อวล. ในโครงการคนไทยไรพุงในเรือนจํา (8 เม.ย. 64)
- จัดทําขอมูลการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา (26 เม.ย. 64)
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๒. กลุม พบ.
1) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
• กิจกรรมที่สําเร็จแลว
 มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน: รายงานฉบับสมบูรณ เรื่อง ขอมูลยาและเวชภัณฑ
ที่เปนของเสียทางการแพทย และ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกําหนดมูลฝอย
ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทยาและเวชภัณฑ พ.ศ. .... (สงงานงวดสุดทาย เม.ย. 64)
• กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
 มูลฝอยติดเชื้อ
- จัดทําขอมูลการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใตสถานการณแพรระบาด
ของโรค COVID-19
- จัดทําชุดขอมูลเฝาระวังและติดตามสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19
- ศึกษาประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ มาตรฐานทางชีวภาพ และหลักเกณฑการประเมิน
ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเทคโนโลยีฆาเชื้อดวยไอน้ํา (ไดกรอบแนวคิด วิธีการ แผนการดําเนินการจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูลฯ และเครื่องมือในการศึกษา)
2) โครงการพัฒนาการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล
• กิจกรรมที่สําเร็จแลว คือ ผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาสวมสําหรับพื้นที่ยากลําบาก
(ประเมินประสิทธิภาพการใชสวมทางเลือก; สวมแบบใชน้ํานอย) (ลงพื้นที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 64)
๓. กลุม พม.
1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
• กิจกรรมที่สําเร็จแลว คือ รางคําแนะนําคณะกรรมการสสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับสถานบันเทิง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสาธารณสุข (19 เม.ย. 64)
2) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ
• กิจ กรรมที่ สําเร็ จ แล ว คือ ลงพื้น ที่เก็บ ขอมูล ดานอนามัย สิ่งแวดลอมในพื้น ที่โ ครงการสงเสริม
การเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ตาก (6-8 เม.ย. 64)
• กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ คือ วิดีทัศนเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการตรวจวัด
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (เบิกจายงวด 1 ณ 9 เม.ย. 64)
๔. กลุม พภ.
1) โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
มีผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน EHA คือ รอยละ ๕๕.๘๓ ของ อปท. ผานการประเมินรับรอง EHA
ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๔ โดยปจจุบันมี อปท. สมัครขอรับการประเมิน EHA แบงเปน เทศบาล จํานวน
๕๐๘ แหง (รอยละ ๒๐.๕๕) และ อบต. จํานวน ๑๗๕ แหง (รอยละ ๓.๓๐) จาก อปท. ทั้งหมด ๗,๗๗๒ แหง
มีผลการขับเคลื่อน อบต. ผานเกณฑระดับนาอยูขึ้นไป รอยละ ๘.๘๕ จาก อบต. ทั้งหมด ๕,๓๐๐ แหง
• กิ จ กรรมที่ สํ า เร็ จ แล ว คื อ จั ด ทํ า ข อ เสนอประเด็ น ความร ว มมื อ กรมอนามั ย กั บ กรมส ง เสริ ม
การปกครองสวนทองถิ่นในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ประชุม 21 เม.ย. 64)
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• กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ คือ
- ผลิตใบประกาศรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร (เม.ย. – พ.ค. 64) (ใชงบผลิตสื่อของกรมอนามัย)
- ผลิตใบประกาศรับรอง อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู (เม.ย. – พ.ค. 64)
(ใชงบผลิตสื่อของกรมอนามัย)
2) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานสุขภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2564
• กิจกรรมที่สําเร็จแลว คือ
- บันทึกความรวมมือ (MOU) รวมกับ สถ. และภาคีที่เกี่ยวของในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
(31 มี.ค. 64)
- KM เรื่อง รูแบบนี้สุขภาพดีไปนานแลว ตอน : FAT FIT FUN (8 เม.ย. 64)
• กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ
- คูมือหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญสาขา การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
- คูมือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะ อยางถูกวิธี ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว
๕. กลุม บย.
1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
• กิจกรรมที่สําเร็จแลว คือ
- ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน
(ประชุม 7 ครั้ง) ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๔
- จัดเตรียมขอมูลวิชาการ (สารัตถะ) สนับสนุนผูแทนกรม เขารวมประชุม WHA74 (จัดประชุม
19 มี.ค. 64, 27 เม.ย. 64)
• กิจกรรมอยูระหวางดําเนินการ คือ พัฒนาเว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
7. โครงการยกระดับการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับการแพรระบาดของโรคโควิด-19
๑) การพัฒนามาตรการและแนวทางการยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับสถานประกอบการ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
- สถานบันเทิง: ประชุมคณะวิชาการ 21 เม.ย. 64, ประชุมเชิงปฏิบัติการ 28 เม.ย. 64
- ขนสงสาธารณะ
๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน TSC+ และจัดทําขอมูลรายงานความกาวหนา ตอ ศปก. ศบค. ชุดเล็ก
และที่ประชุม EOC กรมอนามัย
- ประชุมคณะทํางาน (ชุดเดิม)
- ประชุมหารือทีมงานที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 1 (16 มี.ค. 64)
- ประชุมหารือทีมงานที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 2 (26 เม.ย. 64)
- ประชุมคณะทํางาน (ชุดใหม 230/64) ครั้งที่ 1/2564 (30 เม.ย. 64)
- นําเสนอรายงานความกาวหนา TSC+ ตอ EOC กรมอนามัย (12, 15, 21 เม.ย. 64)
- นําเสนอรายงานความกาวหนา TSC+ ตอ ศปก. ศบค. ชุดเล็ก (31 มี.ค. , 20 เม.ย. 64)
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๓) ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และใหคําแนะนําการจัดการดานสุขาภิบาล
ความสะอาด ลดความเสี่ยงการระบาดและการแพรกระจายเชื้อโรคในสถานประกอบกิจการ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่กักกัน
โรคและโรงพยาบาลสนาม
- เก็บตัวอยางน้ําเสีย ณ จ.ปทุมธานี, นนทบุรี, กทม. (มี.ค. – เม.ย. 64)
- เตรียมการเปด รพ. สนาม
๔) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง และการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหทุกกลุมเรงดําเนินการปรับแผนของกลุมงาน
๓.๒ รายงานความก าวหน าการขับเคลื่อนการดํ าเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
นางสาวทิพยสุดา หาญอาสา ในฐานะกรรมการคณะทํางานเกณฑมีชีวิตชีวา และมีสมดุลชีวิตรายงานผล
การประเมินความเครียดของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน ๖๙ คน รอบวันที่ 19 – 23 เมษายน
2564 ดังนี้
1. ระดับความเครียดของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
- เครียดรุนแรง รอยละ 4
- เครียดมาก รอยละ 25
- เครียดปานกลาง รอยละ 54
- เครียดนอย รอยละ 17
ทั้งนี้ มีสาเหตุของความเครียด ๕ ลําดับแรก เรียงจากมากไปนอย ดังนี้
- กลัวทํางานผิดพลาด รอยละ 6.49
- ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว รอยละ 6.31
- กลามเนื้อตึงหรือปวด รอยละ 6.12
- เงินไมพอใชจาย รอยละ 5.71
- กังวลกับเรื่องโรคระบาดกับสิ่งแวดลอม รอยละ 5.59
โดยคณะทํางานเกณฑมีชีวิตชีวา และมีสมดุลชีวิต ไดแนะนําวิธีคลายเครียดตามระดับของความเครียด ดังนี้
• สําหรับผูที่มีความเครียดระดับมาก และระดับรุนแรง
- ทําสมาธิฝกจิต กําหนดลมหายใจ
- คนรอบขางสังเกตพฤติกรรมและใหกําลังใจ
- โทรศัพทรับคําปรึกษา
- ปรึกษาจิตแพทยหรือผูใหคําปรึกษา
• สําหรับผูที่มีความเครียดระดับนอย – ปานกลาง
- ทําสมาธิ ฟงเพลง อานหนังสือ หรือทํางานอดิเรก
- พูดคุยระบายความไมสบายใจกับผูที่ไววางใจ
- ออกกําลังกาย ยืดเหยียด เลนกีฬา
- ปองกันตนเองจากความเสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการ
- วางแผนการใชเงิน เก็บออม ทําบัญชีรายรับ-จาย
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ทั้งนี้กลุม พช. ไดรางแผนการดําเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง ปงบประมาณ 2564 ดังนี้
เดือน
เมษายน - พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม - กันยายน
ตุลาคม

กิจกรรม
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ HWP ระดับดีมาก
2. คณะทํางานพัฒนาสถานทีท่ ํางานทบทวนแผนและกิจกรรมของแตละคณะทํางาน
รายงานผลการตรวจประเมินเพือ่ ปรับปรุงคณะกรรมการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 1
คณะทํางานตรวจประเมินแนะนําเพื่อปรับปรุงครั้งที่ 2
1. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากคณะตรวจประเมิน
กรมอนามัย
2. คณะทํางานกรมเขาตรวจประเมิน
รายงานผลคะแนนการตรวจประเมิน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหกลุมที่รับผิดชอบจัดทําแบบสํารวจความเครียดเชิงจิตวิทยามากขึ้น
๓.๓ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๔)
นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอขอมูล คือ กลุมบริหารยุทธศาสตร
ไดแจงผู รั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ดที่ 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
ตามหนังสือที่ 0926.02/ ว 276 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ขอใหรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง : 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม
2564) โดย กพร. แจงไว สรุปไดดังนี้
 ระยะเวลาการเพิ่มเติมขอมูลการวิเคราะหฯ ใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยสามารถเพิ่มเติมขอมูลไดจนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้
- รายการที่ 1 ในระบบ DOC ---> (รายการขอมูลที่นํามาใช มาตรการที่กําหนต ประเด็นความรู
ที่ใหผูรับบริการ และจัดทําแผนการขับเคลื่อน)
- เพิ่มเติมขอมูล ใหครบถวนสมบูรณตามประเด็นการประเมินของรอบ 5 เดือนแรก
- เพิ่มติมขอมูล ใหเปนไปตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KP Template) ที่กําหนดในรอบ 5 เดือนหลัง
 กรณี มี ตั วชี้ วั ดใดปรั บแผน ต องเข าไปปรั บทั้ งในระบบ DOC และในลิ งค รายงานความก าวหน า
เดือนเมษายนด วย โดยกลุ มบริ หารยุ ทธศาสตร แจงขอสั งเกตใหผูรับผิ ดชอบและที่ประชุมทราบเกี่ยวกับชวงเวลา
ของการเขาระบบ DOC เพื่อบันทึกขอมูล รอบ 5 เดือนหลัง ซึ่งเริ่มเขาระบบไดวันที่ 22 ของทุกเดือน เนื่องจาก
ปที่ผ านมา กพร. ไดกําหนดเงื่ อนไขวา หลั งจากวันที่ 10 ของทุ กเดือน (11 - 20 ของทุกเดือน) คณะกรรมการฯ
จะเขาไปตรวจเพื่อใหคะแนน และจะหักคะแนนสําหรับการรายงานลาชา ตามชวงเวลาดังกลาว ซึ่งเกรงวาการเขาไป
ทํารายการตางๆ ในชวงเวลานั้นอาจสรางความสับสนใหกับคณะกรรมการ และอาจถูกพิจารณาวา “รายงานเกินเวลา
ที่กําหนด” ดังนั้น กลุม บย. จึงกําหนดวันที่สําหรับการเขาไปรายงานในระบบ DOC ในเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต
วันที่ 22 ของทุกเดือน
 การรายงานความก าวหน าตามแผนฯ ของเดื อนเมษายน กลุ ม บย. กํ าหนดให ผู รั บผิ ดชอบ
ตัวชี้วัดรายงานไดตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น วัตถุประสงคเพื่อใชขอมูล
สําหรับการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดพรอมหลักฐานเชิงประจักษตาม
เกณฑการใหคะแนนของ KPI Template (ระดับคะแนนที่ 1-๕) ในการประชุมประจําเดือนเมษายน 2564 ของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งนอกจากเปนการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานรายเดือนแลว ยังสามารถ
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ปรั บ ปรุ งหรื อเพิ่ มเติ มขอมู ลการวิ เ คราะหฯ รายการตามที่ กพร. แจงไวดังกลาวขางตน ใหค รบถว น สมบูร ณ
มากยิ่งขึ้น สําหรับการรายงานรอบ 5 เดือนหลัง โดยขอใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดโปรดทราบและดําเนินการตอไป
ตามลิงค ที่ กลุม บย. จัดเตรี ยมไวให ผูรับผิดชอบทุ กตัวชี้วั ดสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดําเนินงาน
ไดพรอมกันในเวลาเดียวกันได (Real time recording and sharing information) เพื่อใชสําหรับรายงานความกาวหนา
ของทุ กตั วชี้ วั ดแต ละกิ จกรรม ซึ่ งในเดื อนเมษายน 2564 ทุ กตั วชี้วั ดสามารถเข าถึ งแบบฟอรม และบัน ทึก ผล
การดําเนินงานไดตามลิงคที่แจงไวนั้น พรอมใสลิงคหลักฐานเชิงประจักษแตละกิจกรรมที่บรรลุผลสําเร็จ ตามแผนฯ
ไดตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้หากตัวชี้วัดใดยังมีขอมูลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2564 ที่จะเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ยังสามารถรายงานความก าวหน าจนถึ งวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ กลุม บย. ขอใหผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด
นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจําเดือนเมษายน 2564 (รายละเอียด
การรายงานความกาวหนา แตละ KPI ดังเอกสารแนบหนา 18 – 84 )
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ แนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) และการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อปองกันการแพรระบาดของ
โรค COVID-19 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
นางวรภา บุญคลัง หัวหนากลุมอํานวยการ นําเสนอขอมูล แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ ง
(Work From Home) และการปฏิบัติงานเหลี่ยมเวลาเพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามประกาศสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. จัดบุคลากรใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)
๑.๑ หัวหนากลุมกําหนดจํานวนเจาหนาที่ในกลุม ใหพิจารณาสัดสวนเจาหนาที่ตาม ความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและความตอเนื่อง ในการปฏิบัติงานเปนสําคัญไมสงผลเสียตอภารกิจ ของหนวยงานและ
ทางราชการ เสนอใหผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมพิจารณาอนุญาต
๑.๒ ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ใหเริ่มปฏิบัติงาน ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
1.3 หัวหนากลุมจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายภารกิจงาน กรอบการ รายงาน ระยะเวลา
ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามที่หัวหนากลุมกําหนด
๑.๔ การควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสั่งยุติการปฏิบัติงาน นอกสถานที่ตั้ง
- ผูที่ปฏิบั ติงานนอกสถานที่ตั้งตองรายงานตัวโดยการแชรตําแหนงที่ ตั้งแบบเรียลไทม ในเวลา
๐๘.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น.
- หัวหนากลุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง ในกรณีที่ผูที่ไดรับมอบหมายให ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ ตั้ ง ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ง านงานตามข อ ตกลง ให หั ว หน า กลุ ม เสนอผู อํ า นวยการ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สั่งยุติการอนุญาตใหปฏิบัติงานนอกสํานักงานได
- กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หากมีความจําเปนหัวหนากลุมสามารถเรียกตัว กลับมาปฏิบัติงาน
ที่สํานักงานไดทันที
- ผูที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งตองเตรียมความพรอมรับการติดตอสื่อสารจาก หัวหนากลุม และ
ผูรวมงานอยูเสมอ
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๒. จัดบุคลากรใหปฏิบัติงานที่สํานักงานเหลื่อมเวลา
๒.๑ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมกําหนดชวงเวลาปฏิบัติงานและเวลาหยุดพักเปน ๓ ชวง ดังนี้
ชวงที่ ๑ เวลาปฏิบัติงาน 07.30 - 15.30 น.
เวลาพัก 11.30 – 12.30 น.
ชวงที่ ๒ เวลาปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวลาพัก 12.00 – 13.00 น.
ชวงที่ 3 เวลาปฏิบัติงาน 09.30 – 17.30 น.
เวลาพัก 12.30 – 13.30 น.
การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานแตละชวงเวลา ในเบื้องตนใหผูปฏิบัติงานแจงความประสงคตอหัวหนากลุม
เพื่อกลั่นกรองและเสนอผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรณีงานบางประเภทไมสามารถดําเนินการตาม
ชวงเวลาที่กําหนดหรือผูแจงความประสงคไมเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด ใหเปนไปตามดุลยพินิจ ของผูอํานวยการ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๓.๑ ระดั บ หน ว ยงาน สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มจะรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ตั้ ง และ
การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาของบุคลากร ใหกองการเจาหนาที่ ทุกวันศุกร ภายในเวลา ๑๒.00 น.
๓.๒ ระดับบุคคล
- กําหนดมาตรการใหบุคลากรในสังกัดทุกคนดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรักษาระยะหาง
ทางสังคม (Social Distancing) สวมหนากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ชุมชน มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
- กรณีคําสั่งของจังหวั ดอื่ นใด ที่กําหนดมาตรการงดเดิน ทางออกนอกพื้น ที่เ ปน การชั่ว คราวหรือ
มาตรการที่สงผลตอการเดินทางมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมอนามัย สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
จะพิจารณาอนุญาตใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม
- ใหบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมใชโปรแกรมไทยเซฟไทย เพื่อคัดกรอง และประเมินความเสี่ยง
ของตนเองเบื้องตน กอนออกจากบาน
มติที่ประชุม รับทราบ และมีขอเสนอใหจัดทําแผนปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับมาตรการ
ของกรมอนามั ย ซึ่งกํ าหนดใหห น วยงานจัดใหมีการ WFH ร อยละ ๕๐ ของบุคลากร พร อมทั้ ง จัดทําแผน
ปฏิบัติงาน WFH และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน WFH เพื่อรวบรวมสงให กลุม อก. ดําเนินการตอไป
๔.๒ แผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ รอบ 6 เดือนหลัง
กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอแผนปฏิบัติการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔
รอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
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กลุม
พบ.

โครงการ

โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
โครงการพัฒนาการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล
พช. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการ
การสาธารณสุขฯ
โครงการพัฒนาและยกระดับสถานที่ทาํ งานนาอยู นาทํางานฯ
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ อวล. เพื่อรองรับการทองเที่ยว
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวติ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา
พม. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายฯ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและรองรับเมือง
ที่เปนมิตรกับสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ
พภ. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมฯ
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายฯ
บย. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรฯ
อก. การบริหารงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สว. โครงการสงเสริมการจัดการ อวล. ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนงานสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม
งบกลางผลิตสื่อ
รวม
รอยละสะสม
เปาหมายกรมอนามัย (รอยละ)

งบประมาณ
จัดสรรทั้งป
รายกลุม
1,759,505
2,050,555

933,400
2,618,325
300,810
1,180,325
166,600
200,000
5,946,200

มติที่ประชุม รับทราบ
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งบประมาณ
จัดสรรทั้งป

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,085,185
674,320
383,940

194,500
396,810
114,927

408,590
144,410
141,523

482,095
133,100
127,490

380,920
912,455
173,240
200,000
433,400
500,000

259,400
556,241
62,626
74,644
174,980
66,260

106,320
286,214
82,894
108,961
106,551
166,649

15,200
70,000
27,720
16,395
151,869
267,091

434,300
2,184,025
300,810
1,180,325
166,600
200,000
5,946,200
15,155,720

304,389
617,480
100,065
620,768
161,710
1,950,000
5,654,800
42.98
55

79,911
464,089
154,340
427,332
123,916
3,996,200
6,797,900
82.17
84

50,000
1,102,456
46,405
132,225
4,890
76,084
2,703,020
100
100

๔.๓ รายงานความกาวหนาการจัดทําคําของบกลางรายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบเงินกู เพื่อแกไขปญหา เยียวยา และ
ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
พ.ศ. 2564
นายภิญญาพัชญ จุลสุข กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอรายงานความกาวหนาการจัดทําคําของบกลาง
รายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และงบเงิ น กู เพื่ อ แก ไขป ญ หา เยี ย วยา และฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ได รั บ ผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. โครงการพั ฒ นาสุ ขอนามั ย ประชาชนและอนามั ย สิ่ ง แวดล อมรองรั บการป อ งกั น การระบาดของ
COVID-19 ระลอก 3 งบประมาณ 250,329,700 บาท
• วัตถุประสงค
- พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ และยกระดับพฤติกรรมบุคคลใน การปองกัน COVID-19
- ยกระดับมาตรการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดลอมปองกัน การระบาดของ COVID-19
- เตรียมความพรอมดานสังคมและเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบ จากการระบาดของโรค COVID-19 และ
สรางความมั่นใหประเทศ
- ปรับบริการของหนวยบริการ สุขภาพของกรมอนามัยรองรับการ ระบาดของ COVID – 19 ในวงกวาง
• KEY ACTIVITY
- เฝาระวังปจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
- สรางการรับรูประชาชน สถานประกอบการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกภาคสวนในการปองกัน ควบคุมปจจัย
เสี่ยงในการระบาด ของ COVID-19
- แสวงหา และสรางพันธมิตรในการรวมพิทักษ ปกปองสุขภาพประชาชนจากการระบาดของ COVID-19
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- กํากับ ตรวจสอบ มาตรการ/มาตรฐานและวางระบบ ตอบสนองตอปจจัยเสี่ยง
- ปรับระบบบริการของหนวยบริการกรมรองรับการใหบริการประชาชน: IPD, Cohort ward, Local Quarantine
• เปาหมาย
- ประชาชนปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม ป อ งกั น โรคได ร อ ยละ 90 และสถานประกอบการสามารถ
ดําเนินการเปนไปตามมาตรการไดถึง 100,000 แหง
KEY ACTIVITY คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมในการดําเนินการจัดการดานการดํารงชีวิตประชาชน และอนามัย
สิ่งแวดลอมเชน รานอาหาร ตลาด ชุมชน สถานที่พักอาศัย ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ (29.3208 ลานบาท
งบกลาง)
กิจกรรมที่ 1 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลสนาม และ Hospital การจัดการน้ําเสีย ระบบสิ่ง
ปฏิกูล การจัดการขยะติดเชื้อ (6.5612 ลานบาท)
1.1 สนับสนุนการจัดการสุขาภิบาลสถานกักกันเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19
1.2 เฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานกักกันเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19
กิจกรรม 2 การปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยมาตการดาน อนามัยสิ่งแวดลอม ใน Setting เสี่ยงตอ
การแพรระบาด ประกอบดวย สถานบันเทิง พบ บารคาราโอเกะ การขนสงหางสรรพสินคา สถานประกอบการและ
กิจกรรมที่มีการรวมตัว (18.7885 ลานบาท)
2.1 สุมประเมิ น สถานประกอบการกลุมเสี่ย ง เพื่อรับ รองมาตรฐานดานอนามัย สิ่งแวดลอม รองรับ
สถานการณโรคโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2.2 การปฏิบัติการในพื้นที่สําหรับเจาหนาที่ operation Team
2.3 สรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการ ยกระดับ
มาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
กิจกรรมที่ 3 การปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยการจัดการ สุขาภิบาลสถานที่จําหนาย สะสมอาหาร
และตลาด (37.6461 ลานบาท)
3.1 เฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร น้ําบริโภค และระบบการระบายอากาศ ในสถานที่ จําหนายและ
สะสมอาหาร (ไดแก สถานประกอบการรานอาหาร ตลาด)
กิจกรรม 4 ระบบและกลไกการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงและ ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจากการแพร ระบาด
ของโรคโควิด-19 (5.7500 ลานบาท)
4.1 การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อ SARS-CON-2 ในสิ่งแวดลอม
4.2 เฝาระวังความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิค-19 ทางอากาศในสถานประกอบการ กิจการ
และกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจํานวนมาก
4.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19
4.4 พัฒนารูปแบบการประเมินและเฝาระวังพฤติกรรมการปองกันโรคเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง แบบ Sentinel
Surveillance (การเฝาระวังในกลุมเปาหมายเฉพาะ)
กิจกรรม 5 พัฒนาศูนยยกระดับมาตรการควบคุม พัฒนากลไกการประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการ ปองกัน
โรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ อนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปลอดภัยโรคโควิด-19 ดวย กิจการ Thai Stop
COVID Plus (TSC+) (0.5750 ลานบาท)
5.1 พัฒนาศูนยยกระดับมาตรการควบคุมปองกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ กิจการ
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นอกจากนี้มีงบเงินกูเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2554 โดยมีคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลัก โดยมี
คําของบประมาณเปนจํานวนทั้งสิ้น 39,991,081 บาท และมีรายละเอียด ดังนี้
1. พัฒนาระบบเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันโรคโควิด-19
1.1 ชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง (120,000 บาท)
1.2 ชุดประเมินการระบายอากาศในอาคารสําหรับปองกันโรคโควิด - 19 จํานวน 34 ชุด (21,176,186
บาท) โดย 1 ชุด ประกอบดวย
- ชุดตรวจวัดการเคลื่อนที่อากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความดันบรรยากาศ กาซคารบอนไดออกไซด
กาซคารบอนมอนอกไซด
- อุปกรณตรวจวัดอนุภาคในบรรยากาศชนิดพกพา
- เครื่องตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศชนิดพกพา
1.3 ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําหลายพารามิเตอร จํานวน 5 ชุด (1,275,000 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 1: 22,571,186 บาท
2. พัฒนาศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อรองรับการ วิเคราะหสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19
2.1 ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมจากจุลินทรีย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด (12,923,995 บาท)
2.2 ตูบมเพาะเชื้อ (Incubator) จํานวน 2 ชุด (800,000 บาท)
2.3 เครื่องตรวจวัดอากาศในหองปฏิบัติการ จํานวน 1 เครื่อง (3,300,000 บาท)
2.4 เครื่องตรวจวัดฝุนละอองแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง (395,900 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 2: 17,419,895 บาท
ทั้งนี้การประชุม EOC ที่ผานมามีมติ ดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุ ข เน น การของบกลางโควิด เพื่ อบริ ก ารให กับ ผู ป ว ยในโรงพยาบาล การเสนอ
ของบประมาณจึ งเนน ประเด็น การเตรี ยมความพรอมของโรงพยาบาลศูน ย จัดทําเปน Cohort Ward และ
การเตรียมการสําหรับโรงพยาบาลสนาม
2. ภาพรวมรายงานคําของบกลาง คาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ
กระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้ ง สิ้ น 17,480 ลานบาท โดยคํ าของบกลางของกรมอนามัย อยูในลําดับ ที่ 5 จาก
หนวยงานทั้งหมดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มียอดจํานวนทั้งสิ้น 288.4399 ลานบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4.4 การจัดทําฐานขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมบนเว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร นํ า เสนอการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มบนเว็ บ ไซต สํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอม โดยผูใชงานสามารถศึกษาขอมูลที่เปนปจจุบันของฐานขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามที่อยูอิเลกทรอนิกส
นี้ https://sites.google.com/view/env-data
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดสรรทีมปฏิบัตกิ ารลงพื้นที่ในชวงการระบาดของโรคระบาดโควิด-19 (OP)
นายนิ พ นธุ อ น แฉ ง กลุ ม พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มจากมลพิ ษ นํ า เสนอตารางมอบหมาย
การลงพื้นที่ปฏิบตั ิการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เดือนพฤษภาคม ดังนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีขอสั่งการ ดังนี้
๑. ขอใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติและจัดสรรแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนการลงพื้นที่ กรณีที่
ไมสามารถลงพื้นที่ไดใหประสานแลกเปลี่ยนภายในกลุมได และแจงหัวหนาทีม OP ทราบ
๒. กรณีมีประเด็นหรือภารกิจเฉพาะสําหรับกลุมงานใด ขอใหกลุมที่รับผิดชอบจัดใหมีเจาหนาที่รวม
ลงพื้นที่ดวย เชน การเก็บตัวอยาง เปนตน
๓. ทีมปฏิบัติการเนนใหมีนักวิชาการสาธารณสุขเปนหลัก โดยเปาหมาย ณ ปจจุบันคือ โรงพยาบาล
สนาม กลุมที่รับผิดชอบหลักคือ พช. และ พบ.
๔. ตองมีการประชุมทีมลวงหนาเพื่อนัดหมาย และเตรียมประเด็นที่ตองการเพื่อการแกไขปญหาอยาง
เรงดวนได
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวชญานิศ มีลอง ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางพรสุดา ศิริ, นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท และนางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
วันที่ ๒8 เมษายน ๒๕๖๔
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เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การกำกั บติด ตามการดำเนิ นงานตัวชี้วัดตามคำรั บรองการปฏิบัติร าชการของสำนักอนามัยสิ่ งแวดลอม ( เดือนเมษายน )
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 ัดตาม
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. อาหารริมบาทวิถี (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 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
่ งโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัตก
KPI 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสีย
ิ ารระดับหน่วยงาน

7

8
9
10

รายการข้อมูล / วันที่รายงาน

กลุม
่ บย.
กลุม
่ บย.

KPI 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขทีม
่ 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 ระดับความสําเร็จของการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (LO) (เขียนผลงานส่งประกวด TPSA)
KPI 2.5 ร ้อยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตก
ิ ารทีบ
่ รรลุเป้ าหม

๑๘

กลุม
่ พภ.
กลุม
่ บย.

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานแผนผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564

( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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. ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
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. จั ด ประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ สำหรั บ 1 เรื่อง
โรงพยาบาล (.นอกสังกัด สธ)

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

๑๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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 เม.ย.64 ต.ค.-ม.ค.64
1.ดำเนินการจัดทำเกณฑประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับus_Lxj7RuEZfVOn2aTYqiynxoZUHpe/view?u
p=sharing
โรงพยาบาล

2.จัดสงหนังสือแจงไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอความอนุเคราะหประเมิน
คุณภาพระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอก
สังกัด สธ.)

https://drive.google.com/file/d/1mriz89oiKr
PGv75EC8fjsieMGamTih_l/view?usp=sharing

ก.พ.64 ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพ อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนและ)
(.โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ
มี.ค.64 ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพ อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแล)
(.โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ
เม.ย.64 ดำเนินการเรียบรอยแลว
สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกัด สธ.
3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นพรอมจัดทำขอเสนอตอระบบ
กำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ )Infectious waste Digital
Tracking System)

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

๒๐

https://drive.google.com/file/d/1ZfyAG5B
dWAJ1pCsoOSBBmSo0VNK9o9pR/view?u
p=sharing
ยังไมถึงกำหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด
เม.ย.64-

4. พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 1 ระบบ มี.ค. 64 ก.ค. 64 มี.ค.64 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ออนไลน (Manifest System)
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถลงพื้นที่ได
5. ขับเคลื่อนการใชงานระบบควบคุมกำกับการขนสงมูล
1 เรื่อง ต.ค. 63 ก.ค. 64 ต.ค.ม-.ค.64
1. ทำหนังสือสงรายงานสถานการณการใชระบบกำกับการขนสงมูลฝอย
ฝอยติดเชื้อออนไลน (Manifest System)
ติดเชื้อ(Manifest System) เพื่อเปนการขับเคลื่อนการใชงานระบบฯ
2. ขอมูลสถานการณการใชงานระบบกำกับการขนสงมูลฝอย ติดเชื้อ
(Manifest System) ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

Link
อยูระหวางดำเนินการ

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

เม.ย.64 รายงานสถานการณการใชงานระบบกํากับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อ (Manifest System) ป 64 รอบ 6 เดือนแรก

https://drive.google.com/file/d/1lGedkW7cH1x
e8swyV5xoo-_HsbMkJgaE/view?usp=sharing

๒๑

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
6. ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

4 ฉบับ ต.ค. 63 ก.ค. 64 ต.ค.ม-.ค.64

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม
ยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ก.พ.64 จัดทำ ราง กฎหมายระดับอนุบัญญัติ

Link
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

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

7. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียตอรางกฎหมายระดับ
อนุบัญญัติ จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูล
ฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

1 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64 -

8. จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายดานมูลฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

2 ครั้ง พ.ค. 64 ก.ค. 64 มี.ค.64 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนากฎหมายกฎกระทรวงวาดวย อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนดิ

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมอนุกรรมการ https://drive.google.com/file/d/1As6Ui4Zp5qJP
_qNmo8dA0bi1t-JMnyt/view?usp=sharing
ยกรางกฎหมายดานมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
https://drive.google.com/file/d/1fPc2DhpL0VQ4
w_OtQ4zKUnq3CIfBUwk/view?usp=sharing

เม.ย.64 -

๒๒

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

9. ลงพื้นที่ตรวจแนะนำและประเมินมาตรฐานกิจการใหบริการ 2 ครั้ง
เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อยกระดับมาตรฐานฯ

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

มี.ค. 64 ก.ค. 64 ก.พ.64
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการ
https://drive.google.com/file/d/1pfzyrf4HYhInd
รับทำการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ในวันพุธที่ 24 ก.พ. 64 ณ หางหุนสวนจำกัด HuJ4VtHgSRiagoqknc/view?usp=sharing
ไวท เฮลท แคร เขตดอนเมือง
มี.ค.64 ขอปรับเปาหมาย เดิม 46 แหง ปรับเปน 2 ครั้ง
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถ
ลงพื้นที่ได
เม.ย.64 -

10. จัดทำและสื่อสารประชาสัมพันธดานการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ

Link

1 เรื่อง ต.ค. 63 ก.ค. 64 ต.ค.ม-.ค.64

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

ก.พ.64 1.ชุดขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID -19 ดังนี้
1.1) ศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ
1.2) แนวทางการจัดการหนากากอนามัย
1.3) แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากวัคซีน COVID-19
2.จัดทำแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือน หรือที่บาน
3.แนวทางการจัดการขยะจากผาอนามัย

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

มี.ค.64 -

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

เม.ย.64 -

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

๒๓

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
11. พัฒนาเกณฑการประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการ
เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

2 เรื่อง ก.ค. 64 ก.ค. 64 ก.พ.64

1.จัดทำแบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อตามโครงการยกระดับกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ กรมอนามัย
2. ผลการรับฟงความคิดเห็นตอแบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อจากศูนยอนามัย
มี.ค.64 เม.ย.64 ดำเนินการแลว

บบประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

12. พัฒนาและขับเคลื่อนแนวทางการจัดการของเสียและ
มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทอง
(peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

1 เรื่อง ต.ค. 63 ก.ค. 64 ต.ค.ม-.ค.64

Link
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
แบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ
https://drive.google.com/file/d/13W
87bboTA0DozYasDC033zTU84o5_CE
w/view?usp=sharing

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยจากการ https://drive.google.com/file/d/1nzKkCThUdWr
ลางไตผานทางช องท อ ง ครั้งที่ 2/2563 วัน จัน ทรที่ 5 ตุ ล าคม 2563 เวลา nORqXhh5lBVGNSy1kOay/view?usp=sharing
13.30 - 16.30 น.ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2.จั ด ทำคำแนะนำแนวทางการจั ด การของเสี ย และมู ล ฝอยที่ เกิ ด จาก https://drive.google.com/file/d/1R_qIjtLSLKyd
SmplaZMFllSuAd1FC0Sj/view?usp=sharing
กระบวนการลางไตทางชองทอง (peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

๒๔

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

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

Link
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

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

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

13. จัดทำชุดความรูการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19

14. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทำชุดความรูประเภทและแหลงกำเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อ (เพิ่มเติม)

มี.ค.64 อยูระหวางดำเนินการยังไมถึง/กำหนด
เม.ย.64 อยูระหวางดำเนินการ
1 เรื่อง เม.ย. 64 ก.ค. 64 ก.พ.64
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
1.ชุดขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ การแพรระบาดของ https://drive.google.com/drive/folders/1lHxBOae5c
MaNlVPdkIvrQOLdAwdIXNC?usp=sharing
COVID COVID -19 ดังนี้
1.1) ศักยภาพระบบการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ
1.2) แนวทางการจัดการหนากากอนามัย
1.3) แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากวัคซีน COVID-19
มี.ค.64 อยูระหวางดำเนินการยังไมถึงกำหนด/
เม.ย.64 อยูระหวางดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ
1 เรื่อง ม.ค. 64 ก.ค. 64 ต.ค.ม-.ค.64
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับประเภทและแหลงกำเนิด
มูลฝอยติดเชื้อ
ก.พ.64
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
1. ประชุมหารือรวมกับอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 https://drive.google.com/drive/folders/1Pq4XFud
ก.พ. 64 เพื่อกำหนดขอบเขต และรายละเอียดของเนื้อหาการเก็บรวบรวม oq7UxhIEid4E93lrDsq9uh44?usp=sharing
ขอมูลประเภทและแหลงกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
2. จัดทำรายละเอียดการจางเก็บรวบรวมขอมูลประเภทและแหลงกำเนิดมู
ฝอยติดเชื้อ

๒๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.26 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด
มี.ค.64 1.ลงนามสัญญาจาง วันที่ 10 มี.ค. 64

2. รายงาน Proposal การศึกษาแหลงกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อรวบรวม
มาตรฐานทางชีวภาพและหลักเกณฑการประเมินระบบกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อดวยเทคโนโลยีฆาเชื้อดวยไอน้ำเพื่อจัดทำขอเสนอตอการประกาศ
กำหนดทางกฎหมาย

เม.ย.64 15. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทำชุดความรูมาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทาง
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ำ

1 เรื่อง ม.ค. 64 ก.ค. 64 ต.ค.ม-.ค.64

1.ศึกษา รวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
ทางชีวภาพ และเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ำ

Link
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

https://drive.google.com/file/d/1bEDP1uU7L
2hQJBiCXQh2pyIaTI23pLs_/view?usp=sharin

อยูระหวางดำเนินการ
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 และแนวทางการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเทคโนโลยี
การฆาเชื้อดวยไอน้ำ
2. จัดทำรายละเอียดการจางเก็บรวบรวมขอมูลพรอมจัดทำชุด
ความรูมาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทางการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยเทคโนโลยีการฆาเชื้อดวยไอน้ำ
มี.ค.64 1.ลงนามสัญญาจาง วันที่ 10 มี.ค. 64
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
2. รายงาน Proposal การศึกษาแหลงกำเนิดมูลฝอย ติดเชื้อ รวบรวม https://drive.google.com/file/d/1FMbJZEftNRBYG1T0ffQl
มาตรฐานทางชีวภาพและหลักเกณฑ การประเมินระบบกำจัดมูลฝอยติดGbmZQVDSRyt/view?usp=sharing
เชื้อดวยเทคโนโลยี ฆาเชื้อดวยไอน้ำเพื่อจัดทำขอเสนอตอการประกาศ
กำหนดทางกฎหมาย
เม.ย.64 อยูระหวางดำเนินการ

๒๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

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

17.การปรับปรุงกฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (เพิ่มแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง)

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 เรื่อง

1 ฉบับ

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

ต.ค. 63 ก.ค. 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

Link
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

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

มี.ค.64 -

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด

เม.ย.64

อยูระหวางดำเนินการ

มี .ค.64 มี .ค.64 มี.ค.64

๒๗

ดำเนินการเรียบรอยแลว

https://drive.google.com/file/d/1xpaI0pihXw9V7D5
eMEAw2TPFSJvkq9M/view?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานแผนผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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. ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
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

ต.ค.ม-.ค.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น

1. จัดทำรายงานวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และความรู
ที่นำมาใชในการดำเนินงาน มาตรการที่กำหนด และประเด็นความรูท ี่
นำมาใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

๒๘

Link
ไฟลวิเคราะห Link

รายงานผลการวิเคราะห KPI 1.27 อปท.5
เดือนแรก_edit3.pdf

รายงานผลการวิเคราะห KPI 1.27
อปท._edit2.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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.6464 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. ประสานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อขอรับคะแนน LPA ป 2563
2. แจงผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น LPA
ประจำป 2563 ใหศูนยอนามัยทราบ

พ.ย. 63

ม.ค. 64

ต.ค.ม-.ค.6464 ดำเนินการเสร็จสิ้น
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.6464 ดำเนินการเสร็จสิ้น
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.6464 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายละเอียด MOU.pdf
1. รายละเอียดการดำเนินงานรวมภายใตการลงนามความรวมมือระหวางกรมอนามัย และ
กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น
2. ราง บันทึกความรวมมือประสานนโยบายและบูรณาการระดับทองถิ่น ระหวางกรมอนามัย
และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

๒๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

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

เม.ย.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแตเดือน มีนาคม 2564
6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ครั้ง
สมัครร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม )Environmental Health

Accreditation: EHA) ปี 2564

7. ประชุมเพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ม.ค. 64

ม.ค. 64

ต.ค.-ม.ค.6464 ดำเนินการเสร็จสิน้
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. ประชุมเพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที่ 1) วันที่ 18 ม.ค. 64
(ครั้งที่ 2) ยังไมมีการดำเนินการ
ก.พ.64 2. ประชุมเพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที่ 2) วันที่ 19 ก.พ. 64

มี.ค.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น

๓๐

ประชาสัมพันธถึงสถ..pdf
คูมือ EHA 64.pdf

หนังสือเชิญประชุมวันที่ 18 ม .ค.
64.pdf
หนังสือเชิญประชุม 19 ก .พ.64.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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
เม.ย.64 ประสานโรงพิมพ จัดทำเกียรติบัตร ประจำป 2563

9. จัดทำสื่อโมชั่นกราฟก "พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (EHA)"

1 เรื่อง

ก.พ.64

พ.ค. 64 ก.พ.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น

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)

๓๑

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

ขอตัดกิจกรรมที่ 9

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)

Link
https://drive.google.com/file/d/1uMPooiWmVgwY8
NBDersAwPyCLx0uQghd/view?usp=sharing

มี.ค.64 1. (ราง (ชุดพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ (ราง)ชุดนิทรรศการEHA.pdf
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)
เม.ย.64 จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจางออกแบบและ https://drive.google.com/file/d/1bVa9P
ผลิตชุดนิทรรศการเคลือ่ นที่ดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับองคกรปกครอง 14YiXqBfnKFihSOQXgOJ75zo5zV/view?u
สวนทองถิ่น
sp=sharing
10. กำกับติดตามขอมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดจากศูนย และ
รวบรวมผลการประเมิน จัดทำหนังสือรับรองและทะเบียน
อปท.ที่เขารับการประเมิน

1 ครั้ง

มิ.ย. 64

ก.ค. 64 ก.พ.64 1. จัดทำหนังสือขอความรวมมือรายงานความกาวหนาเพื่อ

กำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วดั การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)

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

https://drive.google.com/file/d/1UCJnf2_fivc
YcIPgXcNqho5D9Gm1J1Qa/view?usp=sharing

รายงานตัวชี้วัด EHA ครั้งที่ 1

เม.ย.64 ยังไมมีการดำเนินการ

11. ชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ อบต.จัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู ป 2564

1 ครั้ง

ต.ค.63

ธ.ค.63

ต.ค.ม-.ค.64

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

มี.ค.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น

๓๒

https://drive.google.com/drive/u/3/f
olders/1AP2VTVySRzDM2UOQCoBIM
xKOrC-vlDak

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

13. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ สารคดีความรู ชุดนิทรรศการ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2 เรื่อง พ.ย.63

ม.ค.64

ต.ค.ม-.ค.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น

1. ทำหนังสือขอลายมือชื่อในใบประกาศเกียรติคุณฯ

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

2. จัดทำใบประกาศเกียรติคุณฯ ให อบต. ที่ไดรับการรับรอง ของศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
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

ก.พ.64

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

3. รางเนื้อหาชุดนิทรรศการ อบตจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู.

สารคดี “อบต.นาอยู สูประชาชนสุขภาพดี

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 อสมเชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัย.
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
ปกครองสวนทองถิ่นใน MOOC ANAMAI ซึ่งประกอบดวย 10 บทเรียน
สิ่งแวดลอม สำหรับอปท..pdf

๓๓

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

เม.ย.64
5. ประสานขอแบบฟอรมคำรองขอพิจารณาหลักสูตรการเรียนรูออนไลนในระบบเปด กรม 5.F-MOOC-01_แบบคำรองหลักสูตร
อนามัย จากกองการเจาหนาที่ และกรอกแบบฟอรมเบื้องตนของหลักสูตรการจัดการอนามัย อปท..pdf
สิ่งแวดลอม สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหหัวหนาพิจารณา
15. ติดตามความกาวหนาของการสมัคร
เขารวมโครงการ ประเมินตนเอง และการ
ประเมินรับรองของ อบต. ใน Google
form

12 ครั้ง ต.ค.63

ก.ย.64

https://drive.google.com/drive/u/3/fo
1. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel lders/1hqT4ljWU_Fsre36Rh7r49fXQYn
file เปนขอมูลสะสม ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63)
zw5w4T
ต.ค.ม-.ค.64

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
รวบรวมใน Excel file ขอมูลอัพเดทเดือน มี.ค.64 (รอดึงขอมูลผลประเมินวันที่ 31 มี.ค.64)

ภาพรวม อบต นาอยู ป.2564_edit31-0364.xlsx

เม.ย.64
5. ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวม ผลประเมินเดือน เม.ย.64
ใน Excel file ขอมูลอัพเดทเดือน เม.ย.64 (รอดึงขอมูลวันที่ 30 เม.ย.64)

๓๔

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป - อบต.
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด
16. สรุปผลการประเมิน
ตนเอง และประเมินรับรอง
ของ อบตในภาพรวม .
ประเทศและรายศูนยอนามัย

4 ครั้ง ต.ค.63 ก.ย.64

Link

ต.ค.ม-.ค.64 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน อบต จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู.

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1
kPj1niqL7vpfBIlD0lEhsxJ70rGIFXbD

ก.พ.64 มีการติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน

ระหวางดำเนินการ

มี.ค.64 2. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน อบต จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู ไตรมาส.2
(ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

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

ไตรมาส 1 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

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

เม.ย.64 มีการติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel ระหวางดำเนินการ
file เปนขอมูลอัพเดทเดือน เม.ย.64 และจะจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน ไตรมาส 3 ในเดือน มิ.ย.64

17. ประชุมราชการ เพื่อพัฒนา
แนวทางการขับเคลื่อนงานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ
ทองถิ่นชุมชนนาอยู

4 ครั้ง

ต.ค.63

เม.ย.64

ต.ค.ม-.ค.64
1. จัดประชุมหารือการบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมรวมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2563 วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือจุดรวมในการบูรณาการงานกับสำนัก
สนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)
2. จัดประชุมราชการพัฒนาแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู สำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบา น (อสม.) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 วัตถุประสงคเพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตร อสม.
เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอมในรูปแบบออนไลน
ก.พ.64 มีการติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการขอมูลรวบรวมใน Excel file เปนขอมูล
อัพเดทเดือน ก.พ.64 และจะจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน ไตรมาส 2 ในเดือน มี.ค.64

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

https://drive.google.com/drive/u/3/folders
/1IuhTXkSQYIfRh4QHJzEvTs7E2uJ54Y3n

อยูระหวางดำเนินการ/ยังไมถึงกำหนด
3.รายงานการประชุมเตรียม MOU(9 มี.ค.64).pdf

9 มีนาคม 2564 วัตถุประสงคเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประสานความรวมมือและบูรณาการดำเนินงานระดับ
ทองถิ่นดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

เม.ย.64 4. ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในการขับเคลื่อน 4.รายงานการประชุมขับเคลื่อน MOU สถ.ชวง
การดำเนินงานรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19(21 เม.ย.64).pdf
2019 ในวันที่ 21 เม.ย.64 ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

๓๕

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2 ครั้ง ม.ค.64

ก.ค.64

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด
ต.ค.ม-.ค.64

1. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental
Health Inspector) ในวันศุกรที่ 8 มกราคม 2564 วัตถุประสงคเพื่อรวมพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอมพรอมหลักสูตรสำหรับผูตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม

ก.พ.64 วางแผนการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอม

Link
https://drive.google.com/drive/u/3/f
olders/1RtvqYmexDkMDOraVetX0BF0u5tS0I1z

)Environmental Health Inspector) ในเดือน มี.ค.64

อยูระหวางดำเนินการยังไมถึงกำหนด

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

2.สรุปประเด็นการหารือแนวทางการพัฒนา
EHI(9 มี.ค.64).pdf

เม.ย.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19. สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อสม.
สาขาการจัดการสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม

3 งาน

ต.ค.63

ก.ค.64 ต.ค.ม-.ค.64 1. รวมงานประชุมคัดเลือก อสม ดีเดน ระดับเขตและภาคกลาง ประจำป.2564
สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 15-16 ธ.ค.63 ณ ศูนย
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
ก.พ.64 2. รวมงานประชุมคัดเลือก อสม ดีเดนระดับชาติ ประจำป.2564 สาขาการจัดการ
สุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 1-2 ก.พ.64 ณ หองประชุมกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (64.พ.เดือน ก)

๓๖

https://drive.google.com/drive/u/3
/folders/1MPI3wAvJmRR_13vnLjn2
h2sJgmlDv5KU
2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคใต ป64_จ.
นราธิวาส.pdf
2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคเหนือ ป64_จ.
สุโขทัย.pdf
2.Onepage อสม.ดีเดน ภาคอีสาน ป64_จ.
บุรีรัมย_edit1.pdf

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด
มี.ค.64 ยังไมมีการดำเนินการ
เม.ย.64 ยังไมมีการดำเนินการ

๓๗

Link

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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 ประเมินความเสี่ยง
- 5.1 เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
- 6.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบที่นำมาใชสนับสนุน
- 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

๓๘

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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 ดำเนินการเสร็จสิ้น
- 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)
4.ประเมินความเสี่ยง
- 3.2 แผนการขับเคลื่อน
5.ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
- 4.1 ประเมินความเสี่ยง
- 5.1 เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
6.ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ
- 6.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบที่นำมาใชสนับสนุน
นำมาใชสนับสนุนใหมี

Link
https://drive.google.com/drive/folders/11K_3
4PFy2ZK8dJA5DJ9WtvzOIXMJm4y?usp=sharing

- ขอมูลวิชาการ/สื่อ/คูมือ/เอกสารสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2564

2) กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาล

1 ครั้ง ต .ค.63 ธ.ค.63

ต.ค.ม-.ค.64

ดำเนินการเสร็จสิ้น

- จัดทำและขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับ
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

https://drive.google.com/drive/folders/1MzkYxEs
Bu7sfDoyPF7yYsBunx8fjGkck?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1rbol6Am
tiwZkUA_G8qoTgp0TAVTBdvak?usp=sharing

มี.ค.64 - ยังไมถึงกำหนดการจัดประชุม
ยังไมถึงกำหนด
เม.ย.64 เนื่องจากสถานการณ COVID19 ในป 2564 ทำใหไมสามารถดำเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ครั้งที่ 2 ในเดือน พ.ค.2564 ในรอบ 5 เดือนหลัง ได จึงขอยกเลิกกิจกรรมนี้

๓๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
4 ครั้ง
ต.ค.63 ก.ค.64
3) กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน/ คณะทำงานวิชาการ
GREEN & CLEAN Hospital

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1nzaNl7
ครั้งที่ 1 จัดการประชุมคณะทำงานวิชาการ GREEN & CLEAN Hospital วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 g8F0SvNZYqpMu70TSMdK1w5kC?usp=sharing

ต.ค.ม-.ค.64

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
https://drive.google.com/drive/folders/1VQRD
ก.พ.64 การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
C_KovyFfkpCSHcpJatVIYlgEQUTG?usp=sharing
ในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2564
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร5 ชั้น4 กรมอนามัย
มี.ค.64 การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & https://drive.google.com/file/d/1ouag9EO
CLEAN Hospital ในวันจันทรที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมประภรณ oPxSmS5hyr1LzwQ1kMsFj63n/view?usp=sharing
จารุจันทร อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

เม.ย.64

ยังไมถึงกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน/คณะทำงานวิชาการ

GREEN & CLEAN Hospital
4) กิจกรรม 3 จัดทำหลักสูตรออนไลน เรื่อง

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข

1 เรื่อง

ต.ค.63

มี.ค.64

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

ต.ค.ม-.ค.64

- ลงนามสัญญาจาง 11 ม.ค. 64
- จัดทำหลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
- ประสานวิทยากรและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
- ประสานผูร ับจางและประชุมเตรียมการบันทึกวีดีโอ
https://drive.google.com/drive/folders/1P
ก.พ.64 - มี.ค.64
Fsv50e76WCsoAxKEwshSU5vR6IMjSHA?usp
ถายทำเสร็จแลววันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 (ผูรับจางกำลังดำเนินการตัดตอ)
=sharing

๔๐

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

(ราง) VDO สื่อความรูโครงการ Green and Clean Hospital
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข วันที่ หลักสูตรออนไลน เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
1
11 เมษายน 2564
เม.ย.64 ติดตามตรวจสอบ (ราง) วิดิทัศนหลักสูตรออนไลน เรื่อง

กดเพื่อดู VDO ในแตละลิงค
ตั้งแตรายการที่ 1-12

๔๑

https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFp_p12HSVofrOndw?e=POqSg2
2-3
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFm-h_mKvksNgpP_Q?e=ilj4ez
4
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFnBOd3B72aXjaz5A?e=bKEaYp
5
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFoENQG8LBTHZgirw?e=RwjEVt
6
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFqddyfi8Xj_NjC-g?e=2eetJq
7.1
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFkcnsfpZcY963SrQ?e=2z6sS7
7.2
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFj2gq3d0kt7Cy10A?e=le0AVo
8
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFlKNX22doEJG99zw?e=hlI8ir
9
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFsQSs2ATDST98BTg?e=xu7cSj
10
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFrRL26Q4_t4zejyA?e=QjuiBU
11
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFtoeKISzi-ep8Eew?e=HdbAjv
12
https://1drv.ms/v/s!Am8T8O1c-XhhjJFwMRvZEoqQvsH6zg?e=dG3Ue

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

5) กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกำหนดเกณฑและแนวทางการ
ประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2 ครั้ง

ธ.ค.63

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

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

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

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1osiWBqrai6NznIeQfALtjfxbKnAgzju?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13QrGcYipWNp
YaPLSVlaILj4NVlO18ofw?usp=sharing

มี.ค.64 ปรับแผนการดำเนินงานเปนการรวบรวมนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เนื่องจากสถานการณ

COVID19 ในป 2564 (5 เดือนแรก) ทำใหไมสามารถดำเนินการประกวดนวัตกรรมได ในป 2564 รอบ 5 เดือน
หลัง จึงไดปรับแผนกิจกรรมเปนการดำเนินงานเพื่อรวบรวมนวัตกรรมประจำป 2564 ของโรงพยาบาลที่ไดรับการ
รับรองในระดับดีมากขึ้นไป และเผยแพรผานชองทาง (อยูระหวางดำเนินการ)ตาง ๆ ตอไป

เม.ย.64 ปรับแผนการดำเนินงานเปนการรวบรวมนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เนื่องจาก

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

6) กิจกรรม 5 จัดการประชุม
คณะกรรมการตัดสินการประกวด
นวัตกรรม 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

๔๒

https://drive.google.com/drive/folders/16ql5
Ruj41HdexxTWl0lN2dVdB256N9v?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

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

สถานการณ COVID19 ในป 2564 (5 เดือนแรก)ทำใหไมสามารถดำเนินการประกวดนวัตกรรมได
ในป 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) จึงไดปรับแผนกิจกรรมเปนการดำเนินงานเพื่อรวบรวมนวัตกรรมประจำ
ป 2564 ของโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองในระดับดีมากขึ้นไป และเผยแพรผาน (อยูระหวางดำเนินการ
ชองทางตาง ๆ ตอไป

เม.ย.64 - กำกับ ติดตาม ผลการรวบรวม ขอมูลนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital (รพ.ระดับ https://datastudio.google.com/reporting
ดีมากขึ้นไป) 66 ผลงาน (เปดรับขอมูลถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)

7) กิจกรรม 6 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ
ชุดนิทรรศการ และ ใบประกาศนียบัตร
เพื่อสงเสริมการพัฒนามาตรฐาน GREEN &
CLEAN Hospital

1 งาน

ม.ค.64

มี.ค.64 ต.ค.-ม.ค.64

1.ใบประกาศ
- ออกแบบใบประกาศ
- ขออนุมัติใชลายมือชื่ออธิบดีกรมอนามัยในใบประกาศ
- ลงนามสัญญาจางจัดทำใบประกาศแลว กำหนดสงงาน ประมาณวันที่ 29 มกราคม 2564
2.รางเลมคูมือโรงพยาบาลสนาม
- จัดทำรางเลมคูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสนาม (ฉบับปรับปรุง)
- ลงนามสัญญาจางจัดพิมพแลว จำนวน 5,000 เลม
3.จัดทำรางเนื้อประกอบการจัดทำคูมือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข (สงเนื้อหาวิชาการของ
กรมอนามัยไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 22 มกราคม 2564)

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

มี.ค.64 1. สนับสนุนใบประกาศแกศูนยอนามัยที่มีความตองการ
เม.ย.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น

๔๓

/2b261219-10a5-439d-8126d601e9db1b60?s=nVI7VYf0W2U

https://drive.google.com/drive/folders/1
HSwY6zg4kgsBqDYmm6t1p8NxhwLeYDV
D?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/18OO0sn
gXukj3CMl53Zs5LwOtCDUAGEDm?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.28 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมาย เริ่มตน
1 ครั้ง
มี.ค.64
8) กิจกรรม 7 รวบรวมขอมูล วางแผน
ทบทวนขอมูล วิเคราะหผลการดำเนินงาน
และสรุปผลรอบ 5 เดือนหลัง

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

มี.ค.64 มี.ค.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น

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

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

- 2.2 ขอมูลความตองการความคาดหวังความพึงพอใจของผูรับบริการผูมสี วนไดเสีย

- 3.1 ตามมาตรการสำคัญ (PIRAB)
- 3.2 แผนการขับเคลื่อน
- 4.1 ประเมินความเสี่ยง
- 5.1 เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล
- 6.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบที่นำมาใชสนับสนุน
- ขอมูลวิชาการ/สื่อ/คูมือ/เอกสารสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN
Hospital ป 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
9) กิจกรรม 8 ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ
รางเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
challenge
10) กิจกรรม 9 ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ
รางเกณฑ รพ.สต. ติดดาว GREEN Plus

1 ครั้ง

ก.ค.64

ก.ค.64 เม.ย.64 ยังไมถึงกำหนดดำเนินงาน

https://drive.google.com/drive/fol
ders/1yXcbL_flN66pZx7JZ7TbRs48
owfFhMZn?usp=sharing

เม.ย.64 ยังไมถึงกำหนดดำเนินงาน

https://drive.google.com/file/d/1u7qqXIH55zEpou8TEAiCPpDn2O_z
pp7/view?usp=sharing

๔๔

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

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. ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
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

ก.พ.64 กิจกรรมเสร็จสิ้น
2. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสราง
ความรอบรู ดานการจัดการสวม

1

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

๔๕

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

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

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

https://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_lin
k.php?nid=1361

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

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

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

มี.ค.64 คนหาขอมูล เพื่อเตรียมจัดทำสื่อ ชุดความรู สนับสนุนการดำเนินงาน

ยังไมถึงกำหนด
ยังไมถึงกำหนด
ยังไมถึงกำหนด

เม.ย.64

5. การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธสรางความรอบ
รู ดานการจัดการมูลฝอย

1

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

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

1

1 เม.ย.63 30 ก.ย.64 ก.พ.64 ประสานงานภาคีเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงานดานการจัดการมูลฝอยทั่วไป

ยังไมถึงกำหนด
ยังไมถึงกำหนด
ยังไมถึงกำหนด

มี.ค.64 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามที่วิเคราะหผลการดำเนินงานรอบ5 เดือนแรก
ยังไมถึงกำหนด
- เตรียมการหารือมาตรการตามนโยบายของผูบริหารในการกำกับดูแลติดตาม
เม.ย.64 ดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม ปองกัน การ https://drive.google.com/file/d/1n
ระบาดของ โรคCOVID – 19 ตามนโยบายของผูบ ริหารโดยใชมาตรการ 3 สราง ไดแก สราง Uc8hkKjdcLw_nXZc7EPGuBJGYH5
มาตรฐาน สรางความปลอดภัย และสรางความมั่นใจ โดยความรวมมือกับภาคีเครือขาย ดวย MVmJ/view?usp=sharing
เครื่องมือปฏิบตั ิการรวมกัน คือ แพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus (TSC+) และรณรงคใหมี

การลางทำความสะอาดสถานทีช่ ุมชน ที่สาธารณะ เชน ตลาด สวมสาธารณะ

๔๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

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

๔๗

Link
ยังไมถึงกำหนด
ยกเลิกกิจกรรม

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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=71487&mid=32878&mk
2. มาตรการ
ey=m_document&lang=th&did=22232
3. ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
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

2 ครั้ง

ม.ค. 64 มิ.ย. 64

ต.ค.ม-.ค.64

https://drive.google.com/file/d/15tTmxdaq46

ต.ค.ม-.ค.64

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

มีชุดขอมูลวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ OkNuZlrvlPGY3AdUyssJxA/view?usp=sharing
รางประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ จำนวน 1 ชุด
จัดประชุมคณะทำงานวิชาการเพือ่ พิจารณาแนว kUL7byeUQci9bwtR9CxY/view?usp=sharing
ทางการออกประกาศไปแลว 1 ครัง้ ในวันที่ 21
ม.ค. 64

มิ.ย.64 ครั้งที่ 2

๔๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

เปาหมาย เริ่มตน
2 ครั้ง

ก.พ. 64

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

มี.ค. 64 ก.พ.64 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกราง https://drive.google.com/file/d/17ShGprvrCRuvzWbtlD2n6GA0Bz
_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/kpi64/down
เกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวoad?id=70401&mid=32878&mkey=m_docume
การสาธารณสุข ครั้งที่ 7-2/2564 วันที่ 4 มี.ค. 64
t&lang=th&did=22232
เม.ย .64 กิจกรรมเสร็จสิ้นแลวในเดือน มีนาคม 2564

๔๙

ปรับเปาหมายจาก 3 ครั้ง เหลือ 2 ครั้งตาม
ไฟลที่วิเคราะหไว เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรรมการสาธารณสุข จะครบวาระในวันที่
22 เมษายน 2564 ทำใหหลังจากวันที่ 21
เมษายน 2564 ไมสามารถจัดประชุมคณะอนุ กรรมการยก
รางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขได
จนกวาจะมีคำสั่งแตงตั้งคณะอนุ กรรมชุดใหม
หมายเหตุ : ปจจุบันอยูระหวางเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการ
คัดเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สาธารณสุขไปยัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเลือกผูทรงคุณวุฒิแล
จัดทำคำสั่งแตงตั้งตอไป

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
4.จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางคำแนะนำของคณะกรรมการ

สาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/do
wnload?id=71496&mid=32878&mkey=m_do
คำแนะนำของคณะกรรมสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เปน
cument&lang=th&did=22232

อันตรายตอสุขภาพ ครั้งที่ 3- 1/2564 ในวันที่ 19 เมษาย
2564

1 ครั้ง

(ราง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนด 1 ฉบับ
ระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบ
ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ
เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ ....ตามมติของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ
7. ปรับปรุง แกไข

Link

1 ครั้ง เม.ย. 64 เม.ย. 64 เม.ย .64 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกราง

5. ทบทวนขอมูลสถานการณ มาตรฐาน และกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อ
1 ชุดขอมูล มี.ค.64 มี.ค.64
ประกอบการเสนอ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กำหนด (ราง)
ระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง
และการอนุบาลสุกร พ .ศ. ตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดับ
อนุบัญญัตฯิ
6. เสนอ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตอคณะอนุกรรมการ (ราง)
กลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

มี.ค.64

มี.ค.64 ทบทวนขอมูลสถานการณ มาตรฐานและกฎหมา https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/do
ประกอบการเสนอรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง wnload?id=70394&mid=32878&mkey=m_do
cument&lang=th&did=22232
กำหนดยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกัน
เหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการ
อนุบาลสุกร พ.ศ. ….
กิจกรรมเสร็จสิ้นแลวในเดือน มีนาคม 2564

มี.ค. 64 มี.ค.64 นำเสนอรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/dow
กำหนดยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุ nload?id=70395&mid=32878&mkey=m_docu
รำคาญหรือผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถาent&lang=th&did=22232
ประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลีย้ ง และการอนุบาลสุกร
พ.ศ. …. ตอคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองกฎหมายระดับ
อนุบัญญัตฯิ ในวันที่ 29 มี.ค. 64
กิจกรรมเสร็จสิ้นแลวในเดือน มีนาคม 2564

พ.ค. 64 พ.ค. 64

๕๐

ยังไมถึงกำหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
7. รับฟงความคิดเห็นของผูม ีสวนไดสวนเสียตอ เรื่อง .ประกาศ สธ (ราง)
กำหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
1 ครั้ง

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

มิ .ย.64 ก .ค.64 ยกเลิกกิจกรรม( เนื่องจากคณะอนุฯ หมดวาระฯ จึงไมมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอ
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กอนพิจารณาเสนอคณะกรรมการสาธารณสุข

8. ทบทวนขอมูลสถานการณ มาตรฐาน และกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อ 1 ชุดขอมูล เม.ย. 64 เม.ย. 64 ดำเนินการทบทวนขอมูลสถานการณการแพรระบาดของ https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดจากสถานบันเทิง ผับ บาร ownload?id=71488&mid=32878&mkey=m
ประกอบการเสนอ (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
คาราโอเกะ และขอมูลปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดของ _document&lang=th&did=22232
เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรค พรอมทั้งกฎหมายในการควบคุมกำกับสถานบันเทิง
สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี
ผับ บาร คาราโอเกะ เพื่อประกอบการยกรางคำแนะนำ
เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเปนแนวทางใน
แสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
การออกขอบัญญัติของทองถิ่นควบคุมสถานบันเทิง ผับ
บาร คาราโอเกะ ในสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
9.เสนอ (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง

1 ครั้ง เม.ย. 64 เม.ย. 64 เสนอรางคำแนะนำมาตรการปองกันความเสีย่ งจากโรค https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi

10. ปรับปรุง แกไข (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

1 ฉบับ เม.ย. 64 เม.ย. 64 ปรับปรุงแกไขรางคำแนะนำฯ ตามมติของคณะกรรมการ https://env.anamai.moph.go.th/th/
สาธารณสุข เพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ
kpi64/download?id=71501&mid=32
สาธารณสุข ลงนาม
878&mkey=m_document&lang=th&
did=22232

มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี
เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการ
แสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตอคณะกรรมการสาธารณสุข

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอคณะกรรมการสาธารณสุข 64/download?id=71500&mid=32878&
ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 127- mkey=m_document&lang=th&did=22
2/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564
232

เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดง
ดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง
หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมติของคณะกรรมการ
สาธารณสข
11. มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย 2 ฉบับ มี.ค. 64 ก.ค. 64
๕๑

ยังไมถึงกำหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

1. วิเคราะหทบทวนการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน /การ

ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลับหน้าหลัก

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

ไฟลวิเคราะห Link
(ฉบับเสนอ ผอ.สวเพื่อทราบ)

https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/d
ควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมซึ่งผูตรวจสอบภายในประจำ
wnload?id=72043&mid=32878&mkey=m_d
หนวยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม นั้น ทำหนาที่ในการตรวจสอบการ
cument&lang=th&did=22227
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

๕๒

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
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2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด
3. จัดทำรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ครบถวน ตามทีก่ รมอนามัย
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
ดำเนินการเสร็จสิน้ แลวรายละเอียดดังไฟลแนบ--->>
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2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

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

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

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 ที่มีความเสีย่ งตอการดำเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ไดแก กระบวนงานการพัฒนากฎหมาย
- บริหารงบประมาณ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
มี.ค.64 อยูระหวางดำเนินการทำหนังสือเพื่อเชิญคณะกรรมการฯ

ควบคุมภายในหารือเพื่อพิจารณาทบทวน SOP ตามภารกิจหลักของ
สำนัก วและภารกิจสนับสนุน .

๕๔

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

อยูระหวางดำเนินการ
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2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

เม.ย.64 อยูระหวางดำเนินการ (โดยกลุม บย.ทบทวนและพิจารณา SOP เพื่อคัดเลือก อยูระหวางดำเนินการ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา ในวันที่ 11 พ.ค.64)
6 . - ประกาศแจงผูเกี่ยวของทราบ / ใชงาน

2 ครัง้

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

กรมอนามัย
- จัดทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนักอนามัยสิง่ แวดลอมลงนาม
- 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

เม.ย.64 อยูระหวางดำเนินการ (โดยกลุม บย.ทบทวนและพิจารณา SOP
เพื่อคัดเลือกสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา ในวันที่ 11 พ.ค.64)
มี.ค.64 เม.ย.64 ก.พ.64 จัดทำสรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน โดยนำแบบ ปค.5 ของปงบประมาณ

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

อยูระหวางดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ

- 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
แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย ที่ลงนามโดย ผอ.สว. และนำขึ้นเว็บไซตของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม ตอไป รอบ 6 เดือน ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

๕๕

https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64
/download?id=70019&mid=32875&mke
y=m_document&lang=th&did=22258

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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
-มี.ค.64 -มี.ค.64 หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) และพบขอตรวจพบ 2 ดาน ไดแก การเงิน https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/
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 ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

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

๕๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

มี.ค.64 จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน
(แบบ ตส.ปจ.1) ไตรมาสที่ 2 (มี.ค.64) โดยผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานและลงนามเพื่อเสนอ ผอ.ลงนามผูรับรอง ณ วันที่ 31 มี.ค.64 ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
เม.ย.64 ไตรมาส 3 รอดำเนินการ เดือน มิ.ย.64
9. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านจากแบบรายงาน 2 ครัง้
ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ปงบประมาณ พศ.2564
ไตรมาส 1 เทียบกับไตรมาส 4 ปงบประมาณ พศ.2563
(ก.พ.64)
ไตรมาส 1 กับไตรมา 2 ป 2564 (เม.ย.64)
ไตรมาส 2 กับไตรมา 3 ป 2564 (ก.ค.64)

Link
https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64/
download?id=70027&mid=32875&mkey
=m_document&lang=th&did=22262

รอดำเนินการ

ก.พ.64 ก.พ.64 ก.พ.64 จัดทำสรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงานและมีการดำเนินการ https://envold.anamai.moph.go.th
ก.ค.64 ก.ค.64 แกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัยและผูต รวจสอบภายในประจำหนวยงาน /download/kpi/2564/CompareRep
โดยมีการนำแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแบบรายงาน ตส.ปจ orts63-64.pdf
ไตรมาส 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมมาเปรียบเทียบกันและแนบหลักฐ
ที่ไดการดำเนินการแกไขเรียบรอยแลว ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
มี.ค.64 อยูระหวางดำเนินการ จัดทำสรุปและเปรียบเทียบผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบ อยูระหวางดำเนินการ
ในการปฏิบัติงาน ระหวางแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1และ ไตรมาส 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เม.ย.64 สรุปเปรียบเทียบผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงาน ระหวาง
แบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็น
ที่ตรวจพบ คือ
ไตรมาส 1 ( พบ 2 ประเด็น)
- การตรวจสอบทางดานการเงิน (Financial Auditing) เรื่อง เงินยืมของสำนัก ว.มีการสง
ใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20%
- การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) เรื่อง การบริหารงบประมาณ
(ผลการใชจายเงิน) ไมเปนไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนดไว
ไตรมาส 2 ( พบ 1 ประเด็น) ไมพบประเด็นการยืมเงินแลวเนื่องจาก การเงินไดกำชับ
เจาหนาที่ใหดำเนินการตามเกณฑที่กรมกำหนดไวทุกรายที่ยืมเงินราชการ
- การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) เรื่อง การบริหารงบประมาณ
(ผลการใชจายเงิน) ไมเปนไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนดไว

๕๗

รายละเอียดตามลิงค
https://bit.ly/2RPIrY8

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
10. รายงานความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตามแผน 64.ค.เริ่มรายงานฯ เดือน ม (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 ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว
- 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 ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว
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
ในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว

- รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน
24 มี.ค. 64

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

เม.ย.64 - วันที่ 28 เม.ย. 64 รายงานความกาวหนาการ ดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1 - รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน
ในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
28 เม.ย. 64

https://env.anamai.moph.go.th/webupload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/file
enter/kpi/64/meetting64/Meetting7-2564.pdf

๕๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )
KPI 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย

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

เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

กลับหน้าหลัก

Link หลักฐาน

มี.ค.64 ก.ค.64 มี.ค.64 รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ ขอมูล ณ มี.ค.64

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

เม.ย.64 รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ ขอมูล ณ เม.ย.64

https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi6
4/download?id=71134&mid=32878&mk
ey=m_document&lang=th&did=22226

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

๕๙

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.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.

๖๐

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.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

๖๑

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสียงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

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

1 ครั้ง

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

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

๖๒

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังนี้

1. รายการขอมูล (องคประกอบ ตามที่ Template กำหนดไว)
2. มาตรการ
3. ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
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_Ya
v4rJ6jEceElXYp11d69et_GObV?usp=sharing

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

๖๓

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
กิ จ กรรมที่ 3 ประกาศนโยบายเป ด ตั ว โครงการ
สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพ
ชี วิ ต แ ล ะค วาม สุ ข ข อ งค น ท ำงาน )Healthy
Workplace Happy for Life) และจั ด กิ จ กรรม
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 เรือ่ ง นโยบายสถานที่ทำงาน นาอยูนาทำงาน
เสริมสรางคุณภาพชีวติ และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) mbhgnIue5
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
2. จัดทำคำสั่งคำสั่งกรมอนามัย ที่ 747/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และคณะทำงาน
จัดกิจกรรมสือ่ สาร 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

ก.ย.64 ต.ค.ม-.ค.64
สรุปผลการประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน HWP (ระดับกรมอนามัย)

๖๔

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1MDfY74uQHalN8RtK6gDtr8LUGDWO8
7f

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

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

ต.ค.63

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

ต.ค.63

กิจกรรมที่ 7 การสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคของบุคลากร

ต.ค.63

1 ครั้ง

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

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

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

เม.ย.64
1. วาระการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน เม.ย.64
2. สรุปการประชุมสำนักอนามัยสิง่ แวดลอม
ต.ค.63 ต.ค.ม-.ค.64
คำสั่งแตงตั้งแตงตัง้ คณะกรรมการอำนวยการคณะทำงาน
พัฒนาสถานที่ทำงานและคณะทำงานตรวจประเมินสถานที่
ทำงานนาอยูนาทำงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for life

https://env.anamai.moph.go.th/webupload/11xc410600758f76a9b83604e779b2
d1de5/filecenter/kpi/64/meetting64/Meetti
ng7-2564.pdf

เม.ย.64

๖๕

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

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

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 8 การตรวจประเมินหาคา BMI ของบุคลากร
ในหนวยงาน

เปาหมาย เริ่มตน
2 ครั้ง

ต.ค.63

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

ก.ค64 ต.ค.-ม.ค.64หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสน
เลือดหัวใจและหลอดเลือด 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

กิจกรรมที่ 9 การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป

1 ครั้ง

.ม.ค.64

กิจกรรมที่ 10 การสงเสริม การออกกำลังกายของบุ คลากรผ าน
กิจกรรมกิจกรรมกาวทาใจ Season 3

66 คน
(1 ครั้ง)

ก.พ.64

มี.ค.64 รายงานผลการวิเคราะหคาดัชนีมวลกายของบุคลากร
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2564
(รอบ 5 เดือนแรก ธันวาคม - กุมภาพันธ 2564)
ก.พ.64 ต.ค.-ก.พ.64
หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือด
หัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป
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.

๖๖

https://drive.google.com/file/d/1iK
C6V2EKXbQGVMotjfsIRtio4A4ixGuA/
view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n
KZuLemQwfj55Iq_qknuomTPU3x0rhum
https://drive.google.com/drive/folders/1uTaak
NcMcyK9yO-28m2Li0U2tKWds_gM

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 11 การเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากร

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

เปาหมาย เริ่มตน
1 ครั้ง

9 ครั้ง

ก.พ.64

.ม.ค.64

สิ้นสุด

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.64รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริม
ความผูกพันประจำเดือนมกราคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1p_u_Qybbfk
WqPLdR76wYI5wDA3xn5ZfY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1uOZ
ก.พ.64รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความผูกพัน qQ5niV3KN7Fc2k4BNvidR6bINcoC

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564

มี.ค.64
รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความผูกพัน
ประจำเดือนมีนาคม 2564
เม.ย.64
รายงานผลการจัดกิจกรรมองคกรสรางสุขสงเสริมความผูกพัน
ประจำเดือนเมษายน 2564

๖๗

มี.ค.64

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

เม.ย.64

https://drive.google.com/drive/folders/1uO
XqQ5niV3KN7Fc2k4BNvidR6bINcoC

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

Link

กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาระบบเฝาระวังภาวะสุขภาพจิต
ของบุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

2 ครั้ง

เม.ย.64

ก.ค..64 เม.ย.64

ยังไมถึงกำหนด

กิจกรรมที่ 14 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
การตรวจวัดมวลสารองคประกอบภายในรางกาย (Inbody)

1 ครั้ง

พ.ค.64

พ.ค.64 เม.ย.64

ยังไมถึงกำหนด

กิจกรรมที่ 15 กิจกรรม “Big Cleaning Day”
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง

ก.ค.64

ก.ค.64 เม.ย.64

ยังไมถึงกำหนด

กิจกรรมที่ 16 จัดประชุมคณะทำงานสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม 1 ครั้ง
เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากคณะตรวจ
ประเมินกรมอนามัย

มิ.ย.64

ก.ค.64 เม.ย.64

ยังไมถึงกำหนด

๖๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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.64ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว
- 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
ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว

๖๙

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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 และมีขอเสนอตอการเรงรัดการเบิกจายฯ 1.เดือนตุลาคม 2563:
https://drive.google.com/file/d/1h77PNBtVs9BA_kdlmG5804ของทุกโครงการใหเปนไปตามกำหนด บรรลุเปาหมายโครงการสำคัญ
V4uZDmmLJ/view?usp=sharing
ก.พ.64
2.เดือนพฤศจิกายน 2563

https://drive.google.com/file/d/1WM36l48kfFuOBa38CUC3VkicN
3p3qoJV/view?usp=sharing

มี.ค.64

3.เดือนธันวาคม 2563

เม.ย.64

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

4.เดือนมกราคม 2564

https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting
2564/Meetting4-2564.pdf
5.เดือนกุมภาพันธ 2564
https://drive.google.com/file/d/1jHoycDoBLujadGg
_bEDM43kZ4xiZHdXi/view?usp=sharing
6. เดือนมีนาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1FMuf1R81i0TEjrV0
YYkZ6wHn6D6DGIk/view?usp=sharing
7. เดือนเมษายน 2564
https://drive.google.com/file/d/1pr8yjoDsYS71Cj9R
sh7izqn5g58jAGM/view?usp=sharing

๗๐

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด

3. สื่อสารและมีขอเสนอเพื่อกำกับ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ

12 ครั้ง

ต.ค.63

ก.ย.64 ต.ค.ม-.ค.64

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

- สำนักฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการเบิกจายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผูแทนจากทุกกลุมงานในการทำหนาที่ ติดตาม และกำกับ
การเบิกจายงบประมาณ ของแตละกลุม
- แจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณสำนักฯ ผานระบบสื่อสารออนไลน ทั้งไลน
กลุมสำนัก และแจงเวียนเปนหนังสือเพื่อใหทุกกลุมทราบ ความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง
- แจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณสำนักฯ ผานระบบสื่อสารออนไลน ทั้งไลน
กลุมสำนัก และแจงเวียนเปนหนังสือเพื่อใหทุกกลุมทราบ ความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง

ก.พ.64
มี.ค.64

เม.ย.64

๗๑

Link

1.คำสั่งคณะกรรมการกำกับ ติดตามเบิกจายงบประมาณสำนักฯ
https://envold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?ni
d=1604&filename=budgets
2.ตัวอยางการแจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณผานระบบออนไลน

https://drive.google.com/file/d/1z0Qn_Amp3T_N43TDPFgAf
GqCvVRAL4c/view?usp=sharing
ขอมูลการสื่อสารติดตามการเบิกจายแยกรายเดือน ดังนี้
1. เดือนตุลาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/16qVi2uNJIhUoJb9yj3T1rE0a3
2R1A_p/view?usp=sharing
2. เดือนพฤศจิกายน 2563
https://drive.google.com/file/d/1Q5Pex4SOuHrnETQUTUg8PK
BRAwP5oVz/view?usp=sharing
3. เดือนธันวาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/18IaHC8PZhlDjIvd9boSOqqnD
bKC7iqEm/view?usp=sharing
4. เดือนมกราคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1U2sXdlFuRSUYdmRtX6FJod5
DOdpMuXU/view?usp=sharing
5. เดือนกุมภาพันธ 2564
https://drive.google.com/file/d/17KoHGAwjDPVwxXNEN4Nom
o_w4heigU/view?usp=sharing
6. เดือนมีนาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1sqz16h5bucp7jL1IKPoxYbgd
yDHT6w_/view?usp=sharing
7. เดือนเมษายน 2564
https://drive.google.com/file/d/1BrdC_YKpZbYd9cvp8N9nkZ6
h1hK7EJs8/view?usp=sharing

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

เม.ย.64

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

7. เดือนเมษายน 2564
https://env.anamai.moph.go.th/th/budgets64/download?id=7
180&mid=32174&mkey=m_document&lang=th&did=22287

๗๒

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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.64ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
- เพื่อเปนการควบคุมการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กำหนดและทุกกลุมงานสามารถเขาถึงขอมูลผลการเบิกจายไดแบบ
Real time ทำใหเห็นแนวโนม และเปรียบเทียบขอมูลกับกลุมอื่นได
สำนักฯ จึงไดจัดทำระบบออนไลน เพื่อสนับสนุนการเบิกจาย
งบประมาณ เพื่อเปนการสนับสนุนการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และไดมีการอบรมการใชงานระบบใหแกเจาหนาที่สำนักฯ แลว

๗๓

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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. ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หมายเหตุ การวิเคราะหผลการดำเนินการรอบ 5 เดือนแรก หากตองมีการปรับหรือเพิ่มเติมขอมูล ขอ1 รายการขอมูล (องคประกอบดานใด)
จนถึง ขอ4 แผนการขับเคลื่อนฯ ใหระบุไวในบทวิเคราะหผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
1.วิเคราะหขอมูลและความรูเพื่อการบริหารจัดการให
หนวยงานมีความรูส ำคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน
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.64ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว
1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และ ความรูที่
นำมาใชในการดำเนินงานของหนวยงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1NZIE6p6RAN8
vj1Nw4xzDfpPVK87mEuGB?usp=sharing

1 ครั้ง/ป ต.ค.63 ธค.63 ต.ค.ม-.ค.64ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว
1.รายงานผลการวิเคราะหขอมูลความตองการ ของผูมีสวนได
สวนเสียตอขอมูลและความรูที่สำคัญและจำเปนตอภารกิจ หนวยงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1mw0ZrgALK
MFJgTQmYlWYBe9WBNmS87HN?usp=sharing

1 ชุด

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

๗๔

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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.64ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
1. มาตรการแนวทางการขับเคลือ่ นการดำเนินงานวิชาการของหนวยงานเพื่อ/
ยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (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

๗๕

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

1) KM ครั้งที่ 1

https://drive.google.com/drive/folders/1B
GyszpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu98Iny?usp=
sharing

2) ยังไมถึงกำหนด
3) ยังไมถึงกำหนด

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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/
วันที่ 2 ก.พ.64 เรื่อง “วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม” ณ หอง 1BGyszpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu98Iny?
ประชุมสมนึก อูนากูล อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
usp=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/1VhO1cD
พัฒนา/ปรับปรุงงานบริการวิเคราะหสภาพปญหาและสถานการณในปจจุบัน มีการจัดทำแนว
ทางการพัฒนาและแนวทางการแกไขปญหาสูการนำไปปฏิบัติอธิบายผลผลิตและผลลัพธที่สำคัญ 9lepMxGpi514XIA4ldvB7ie7j8/view?usp=s
haring
มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถายทอดความรูและประยุกตใชกับหนวยงาน และวางแผนใน - ผลงานผานการคณะกรรมการพิจารณา
การขยายผลงานไปยังหนวยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ มีการสงผลงานเรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบ
กลั่นกรองและสงผลงานเขาระบบ กพร.
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารับการประเมินรางวัล TPSA ป
https://envold.anamai.moph.go.th/do
wnload/kpi/2564/SummaryOfListOfSu
2564 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ใหกับคณะกรรมการ กพร. พิจารณาผลงาน
bmissions.pdf

- สรุปรายงานการประชุมเพือ่ รายงาน

ความกาวหนา KPI 2.4 (เดือน ก.พ.)

https://envold.anamai.moph.go.th/downloa
d/meeting/2564/Meetting5-2564.pdf

๗๖

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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
การศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในวิชาการและการวิจัย
https://drive.google.com/file/d/1Uc
อาคาร ในพื้นที่เขตเมือง
1. ทบทวนวรรณกรรม คนหา รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย mMS7XEGgTwmIN4hZTjiR_bj1GSJSO
/view?usp=sharing
มาตรฐาน และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการฯ
https://drive.google.com/drive/folde
3. ออกแบบ สราง และพัฒนาเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
s/1BGyszpSWbIdkbslakcNOB3gpzgu9
4. กำหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางและพิจารณาคัดเลือกกลุม ตัวอยาง
Iny?usp=sharing
การศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากการ
ประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1. ทบทวนวรรณกรรม คนหา รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย
มาตรฐาน และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
2. ประชุมเพื่อหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการฯ
3. ออกแบบ สราง และพัฒนาเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการตรวจสอบ
ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากอนนำไปใชจริง
4.ดำเนินการขอเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
3. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย อยูในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการ 3) รอ กพรแจงผลมาที่หนวยงาน.
ประเมินรางวัล TPSA ป 2564
เม.ย.64
1. รายงานผลการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู (KM)
https://drive.google.com/file/d/1bIx74SIep
RU-G3tFdVBqVDeHtcMIIbJ/view?usp=sharin
- ครั้งที่ 4 : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เรื่อง “รูแบบนี้...สุขภาพดีไปนานแลว” ตอน :
Fat Fit Fun ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

๗๗

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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. 64

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน ก.พ. 64

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

สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน มี.ค. 64

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

สรุปประชุมรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนตามแผน เดือน เม.ย. 64

https://env.anamai.moph.go.th/webupload/11xc410600758f76a9b83604e
779b2d1de5/filecenter/kpi/64/meetti
ng64/Meetting7-2564.pdf

ก.พ.64 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเปนองคกร
แหงการเรียนรู

ยังไมถึงกำหนด

มี.ค.64 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเปนองคกร

ยังไมถึงกำหนด

แหงการเรียนรู

๗๘

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)

การรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน )

กลับหน้าหลัก

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. ความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
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
ดำเนินการเสร็จสิน้ แลว

มี.ค.64 รอบ 5 เดือนหลัง : วิเคราะหทบทวนผลการดำเนินงาน
รอบ 5 เดือนแรก ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

๗๙

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด เปาหมาย เริ่มตน สิ้นสุด
2. จัดทำแผนกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

1 ครั้ง

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
เม.ย. 64 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกำกับติดตามฯ เดือน เม.ย. 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
5) รายงานผลฯ เดือน เม.ย. 64
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/dow
nload?id=71830&mid=32878&mkey=m_docu
ment&lang=th&did=22238

๘๐

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

KPI 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

เปาหมาย เริ่มตน

สิ้นสุด

ความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัด

3. ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ

1 ครั้ง

4. กำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตามผล
การดำเนินงาน

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

Link

1 ต.ค. 63 31 ต.ค. 63 ต.ค.ม-.ค.64ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

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)

๘๑

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

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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
เม.ย.64 จัดทำแบบฟอรมบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน (Gogle Slide) เพื่อการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน โดยผูรับผิดชอบโครงการทุกคนสามารถเขาถึงแบบฟอรมและบันทึกผลการดำเนินงานไดพรอมกันใน
เวลาเดียวกัน (Real time reccording and sharing) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเปน
การเพิ่มเติมขอมูลในแตละเดือนเขาสูแบบฟอรมใน Link เดิม

๘๒

https://shorturl.asia/UvE6e

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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

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

4.เดือน เม.ย. 64

https://env.anamai.moph.go.th/th/kp
i64/download?id=71828&mid=32878
&mkey=m_document&lang=th&did=
22238

๘๓

เอกสารแนบสรุปการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือนเมษายน (28 เม.ย.64)
กลับหน้าหลัก

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) ในการประชุมสำนัก
ฯ 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/dow
nload/kpi/2564/kpi64_2_5mt1.pdf
2) พ.ย. 63
https://envold.anamai.moph.go.th/dow
nload/kpi/2564/kpi64_2_5mt2.pdf
3) ธ.ค. 63
https://envold.anamai.moph.go.th/downl
oad/kpi/2564/kpi64_2_5mt3.pdf
4) ม.ค. 64
https://envold.anamai.moph.go.th/dow
nload/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.pdf

มี.ค.64 (6) ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564 (เอกสารนำเสนอ )Power Point) ในการประชุม

6. มี.ค..64

เม.ย.64 (7) ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2564 (เอกสารนำเสนอ )Power Point) ในการประชุม

7) เม.ย. 64

สำนักฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 มี. ค.64 หนา -31 - 42)

สำนักฯ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 28 เม.ย.64 หนา12-28)

๘๔

https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/d
ownload?id=69715&mid=32878&mkey=m_
document&lang=th&did=22238
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/down
load?id=71824&mid=32878&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=22238

