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1. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันรัฐบาลให้ความสำ �คั ญ กั บการพั ฒ นาประเทศให้ ก้ า วพ้ นจากประเทศกำ� ลั ง พั ฒ นาสู่ การเป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว เปลีย่ นจากประเทศรายได้ปานกลางสูป่ ระเทศรายได้สงู จึงได้นำ�เป้าหมายการพัฒนา ระดับสากล
โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย ในระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมและสุขภาพได้ หากขาดความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และ
ประเทศ สำ�หรับการดำ�เนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำ�เนินงาน ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มีบทบาทอย่างสำ�คัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  แต่เนือ่ งจากงานอนามัยสิง่ แวดล้อมมีขอบเขตงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหลายหน่วยงาน จำ�เป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากหลายภาคส่วนในการทำ�งานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม การป้องกันความเสีย่ งต่อสุขภาพ ก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
และมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้และการสื่อสารสาธารณะ รวมถึงมีระบบสนับสนุน ติดตาม และประเมิน
ผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน
สาระสำ�คัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มุ่งเน้น
การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งครบวงจร ทั้ ง บุ ค ลากรจากหน่ ว ยงานภาคการผลิ ต ที่ อ าจเป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย
และบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลและรักษาสุขภาพ อันเนื่องมาจากปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม เร่งสร้าง
ความร่วมมือพหุภาคี และส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน
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๒. หลักการของการจัดทำ�แผนยุทศาสตร์ฯ
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยึดหลักการสำ�คัญ
ที่ถือเป็นหลักการพื้นฐานของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) หลักความเสมอภาค (Equity)
๒) หลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Intersectorality)
๓) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
๔) หลักการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Promotion)
๕) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
๖) หลักการป้องกันไว้ก่อน (The Precautionary Principle)
7) หลักการสิทธิและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Rights and Justice)

๓. วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้มแข็งและยัง่ ยืน โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน

๔. เป้าประสงค์หลัก
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ
และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. เป้าหมายหลัก
1) ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
๒) มีความร่วมมือการดำ�เนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๓) มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อกำ�กับ
ดูแล และป้องกันปัญหา

๖. ตัวชี้วัด
1) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศลดลงร้อยละ 1๐ และโรคจากอาหาร
และน�้ำเป็นสื่อลดลง ร้อยละ ๕๐
๒) มีกลไกความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
(คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๓) มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
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7. กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ และโครงการสำ�คัญ  (Flagship Projects)
		 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ
เฝ้าระวังปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเมินความเสี่ยง และประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากปัจจัยสิง่ แวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสือ่ สารเพือ่ เตือนภัยและตอบโต้ดา้ นอนามัยสิง่ แวดล้อม
กรณีฉุกเฉิน สาธารณภัยและภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะประเด็นภัยสุขภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ น�้ำบริโภค สุขาภิบาลอาหาร สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		 โครงการส�ำคัญ :
1) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ เฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น พืน้ ทีห่ า่ งไกล ประชากรกลุม่ อ่อนไหว และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
			หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
๒) โครงการก�ำกับดูแล และพัฒนาระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการก�ำกับดูแล สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะ สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะ และพัฒนาระบบการประเมิน
รับรองมาตรฐานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
			หน่วยงานหลัก :  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ
มุ่งเน้นการระดม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนในสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคท้องถิ่น ในการร่วมกันคิด  วางแผนด�ำเนินงานเพื่อป้องกัน  และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
ทั้งวงจร ตั้งแต่ควบคุมแหล่งก�ำเนิด ป้องกันการรับสัมผัส และเฝ้าระวัง ดูแลปัญหาด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
และส่งเสริมการบูรณาการ และเสริมพลังการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน
		 โครงการส�ำคัญ :
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแกนน�ำชุมชนในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้มาตรการทางสังคมเพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลักดันให้มีการน�ำ
เครื่องมือ และกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มวิชาชีพ
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน
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			หน่วยงานหลัก :  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
มหาดไทย
๒) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ควบคุมแหล่งก�ำเนิด ป้องกันการรับสัมผัส และเฝ้าระวังดูแลปัญหา
ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
			หน่ ว ยงานหลั ก : กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรมประชาสัมพันธ์
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมให้มคี วามครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์  
ตลอดจนก�ำกับ ดูแลการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนโยบาย
สาธารณะ ศึกษาวิจยั และจัดการความรู้ ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในแต่ละบริบทพื้นที่ และปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เชื่อมโยง
สามารถชี้น�ำเชิงนโยบายและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนได้ทันเวลา
		 โครงการส�ำคัญ :
1) โครงการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับดูแลงานด้านอนามัยสงแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศในอาคาร
และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
			หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย
๒) โครงการพัฒนาการวิจัย และจัดท�ำฐานข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมการศึกษาวิจยั และจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในแต่ละบริบทพื้นที่ การปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพเพื่อใช้
ประกอบในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การพัฒนาแนวทาง
ในการบันทึกการวินจิ ฉัยสภาพแวดล้อมการเกิดโรคทีเ่ กิดจากผลกระทบสิง่ แวดล้อม เช่น สารเคมี และมลพิษทางอากาศ
			หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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		 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่าย ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยพัฒนากระบวนทางปัญญาและสังคมเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง เข้าใจข้อมูล ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง หรือชุมชนหรือโดยกลไกประชารัฐ มุ่งสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บุคลากร
ที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้มี
ความรอบรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการประเมิน ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น
ในระยะยาว และส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีสมรรถนะสูง พัฒนาระบบการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�ำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
		 โครงการส�ำคัญ :
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมศักยภาพ   และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ด้ า นเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม และบุ ค ลากรของท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม การผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
การจัดท�ำหลักสูตร และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
			หน่วยงานหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
1. จ�ำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/อปท. ในการ
ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕9
และจ�ำนวนชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพสามารถจัดการปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อม
๒. ภายใน ๕ ปี ร้อยละ 7๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับ
เทศบาล) มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี
๓. ภายใน ๕ ปีรอ้ ยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับ (1,๒๐๐ แห่ง) มีโครงสร้าง
และบุคลากรรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) ที่มีแผนงาน/โครงการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ.๒๕๕9
มาตรการส�ำคัญ
1. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนในการเฝ้ า ระวั ง และจั ด การปั ญ หาด้ า น
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
๔. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
๕. สร้างความร่วมมือระหว่างกลุม่ วิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสือ่ มวลชน

ตัวขี้วัดและเป้าหมาย:
1. มีระบบเฝ้าระวังอนามัยสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ สีย่ งมลพิษสิง่ แวดล้อม
๒. มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ลดลงร้อยละ 1๐ เหลือ ๓7๖ รายต่อแสนประชากร
๔. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ลดลงร้อยละ ๕๐ เหลือ 9๐๐ รายต่อแสนประชากร

มาตรการส�ำคัญ
1. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
๒. ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลและประชากรกลุ่มเปราะบาง

มาตรการส�ำคัญ
1. พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
๒. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล กลางและสารสนเทศด้ า น
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
1. มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการเชิงกฎหมายด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ สนั บ สนุ น การก�ำหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ พื้ น ที่
จังหวัดและประเทศ
๓. มีการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. ภายใน ๕ ปี 77 จังหวัดในประเทศไทย สามารถบริหารจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

มาตรการส�ำคัญ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้นอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะสูง
๒. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เสริมสร้างความรอบรู้และขีดความสามารถภาคประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
1. ร้ อ ยละ ๕๐ ของบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและ
อาชีวอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและสถาบันวิจัย
ที่มีแผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอื่นๆ ในการ
ด�ำเนินงานหรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ
อาชีวอนามัย
๓. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน 1,๐๐๐,๐๐๐ คน มีความรอบรู้
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม สามารถเป็นแกนน�ำในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
และชุมชน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้

เป้ า ประสงค์ : มี ร ะบบป้ อ งกั น และลดผลกระทบจากปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า น
อนามัยสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาและพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แนวคิดของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
1. หลักความเสมอภาค (Equity)
๒. หลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Intersectorality)
๓. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
๔. หลักการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Promotion)
๕. หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
๖. หลักการป้องกันไว้ก่อน (The Precautionary Principle)
7. หลั ก การสิ ท ธิ แ ละความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Rights
and Justice)

เป้าประสงค์ :  มีระบบบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางประชารัฐ และประชาชน ชุมชน ตระหนักรู้ และสามารถ
จัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางประชารัฐ

ตัวชี้วัด 1. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ
ลดลงร้อยละ 1๐ และโรคจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อลดลงร้อยละ ๕๐
   ๒. มีกลไกความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๓. มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : มีระบบป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและพื้ น ที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เป้าหมายหลัก 1. ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
๒. มีความร่วมมือการดำ�เนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๓. มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมบนฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพือ่ กำ�กับ ดูแล และป้องกันปัญหา

เป้าประสงค์หลัก ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถดำ�รงชีวิตได้
อย่างมีสุขภาวะ และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

บทที่ ๒

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
ประกอบด้วย ๖7 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ ๕7๔.991๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ มาตรการส�ำคัญ คือ
		 มาตรการที่ 1 เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน ๕๐ โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ ๔๕7.๒๔1 ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ 9 หน่วยงาน ได้แก่
กรมอนามั ย กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมการแพทย์ กรมควบคุ ม โรค ส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงพลังงาน (กฟผ.)
		 มาตรการที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 1๐ โครงการ จ�ำนวนเงิน
งบประมาณ ๖9.1๕๐๖ ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มาตรการที่ ๓ พัฒนาสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลและประชากรกลุ่มเปราะบาง จ�ำนวน 7 โครงการ
จ�ำนวนเงินงบประมาณ ๔8.๖ ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมที่ดิน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวทางประชารัฐ
ประกอบด้วย ๓9 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ 199.17 ล้านบาท แบ่งเป็น ๕ มาตรการส�ำคัญ คือ
		 มาตรการที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
8 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ 11๕.7 ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการเกษตร
		 มาตรการที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 9 โครงการ
จ�ำนวนเงินงบประมาณ ๓๐.๕๕ ล้านบาท หน่วยงานทีม่ โี ครงการ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

7

		 มาตรการที่ ๓ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน 8 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ
๒๔.๕๒ ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ส�ำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มาตรการที่ ๔ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน จ�ำนวน ๖ โครงการ จ�ำนวนเงิ น งบประมาณ
9.๐๕ ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมการแพทย์
		 มาตรการที่ ๕ สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จ�ำนวน
8 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ 19.๓๕ ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 60 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ 182.57 ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ มาตรการส�ำคัญ คือ
		 มาตรการที่ 1 พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย จ�ำนวน ๒๓ โครงการ จ�ำนวนเงิน
งบประมาณ 123.395 ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		 มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
๒8 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ 123.395 ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิชาเกษตร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
		 มาตรการที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 9 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ 1๓.๔8๕ ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่
กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมการท่องเที่ยว ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และภาคีเครือข่าย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ประกอบด้วย ๓๓ โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ 111.๒๐7 ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ มาตรการส�ำคัญ คือ
		 มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง
จ�ำนวน ๒1 โครงการ จ�ำนวนเงินงบประมาณ ๖7.9๐7 ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๕ หน่วยงาน ได้แก่
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ส�ำนักงาน กศน. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

		 มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๕ โครงการ
จ�ำนวนเงินงบประมาณ 17.8 ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ
กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความรอบรู้และขีดความสามารถของภาคประชาชน จ�ำนวน 7 โครงการ
จ�ำนวนเงินงบประมาณ ๒๕.๕ ล้านบาท หน่วยงานที่มีโครงการ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมการแพทย์

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

จ�ำนวน
โครงการ
๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
มาตรการที่ 1 เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบ ๕๐
๒7.89
    
ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
1๐
1.๒๕๕๖
มาตรการที่ ๓ พัฒนาสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลและประชากร                 7
17.๓
กลุ่มเปราะบาง
รวม
๖7
๔๖.๔๔๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการ
8
1๕.๓1
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครอง
9
1๕.๖
ส่วนท้องถิ่น
มาตรการที่ ๓ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
8
1.๐๕
มาตรการที่ ๔ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
๖
๓.๓
8
3.2
มาตรการที่ ๕ สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม
และสื่อมวลชน
รวม
๓9
๓8.๔๖

ยุทธศาสตร์/มาตรการ
11๒.๒๕1
18.9๕
7.7
1๓8.9๐1
๒๕.88
๒.๓๕
8.8๒
๐.8
4.55
๔๒.๔

7๓.8๒
1๓.7๔๕
7.๖
9๕.1๖๕
17.7๓
8.๓
๓.๕๕
๓.๒
3.2
๓๕.98

๔๐.๖๓

๕.๕๕
๐.8๕
4.2

๒.1๕

๒7.88

1๓8.๔8

1๖.9๕
7.7๕

11๓.78

ปีงบประมาณและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖1
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๔1.7

๕.๕๕
๐.9
4.2

๒.1๕

๒8.9

1๕๖

18.๒๕
8.๒๕

1๒9.๕

๒๕๖๔

ตารางที่ 1 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

199.17

๒๔.๕๒
9.๐๕
19.35

๓๐.๕๕

11๕.7

๕7๔.991๖

๖9.1๕๐๖
๔8.๖

๔๕7.๒๔1

รวม

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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จ�ำนวน
โครงการ
๒๕๖๐

ปีงบประมาณและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖1
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

รวม

รวมโครงการ/งบประมาณทั้งหมด

199

9๕.๐๐๕๖

212.345

263.04

244.879

๒๕๒.๖๖9 1,067.9386

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 1 พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
๒๓
๓.8๕
1๓.๖8๓
9.819
9.๒19
9.119
๔๕.๖9
มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการ
28
๐.๐๕
38.425
44.02
25.85
1๕.๐๕
123.395
		 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศ
9
1.7
๓.๕8๕
๒.๒
๓
๓
1๓.๔8๕
		 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
					
รวม
60
๕.๖
55.693
56.039
38.069
๒7.1๖9
182.57
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ			
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัย
๒1
๒.๕
17.8๐7
1๕.๕
1๖
1๖.1
๖7.9๐7
		 สิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง
มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครอง
๕
1
๔.๒
๔.๒
๔.๒
๔.๒
17.8
		 ส่วนท้องถิ่น
7
1
๓.๕
๖
7.๕
7.๕
๒๕.๕
มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความรอบรู้และขีดความสามารถของ
		 ภาคประชาชน
					
รวม
๓๓
๔.๕
๒๕.๕๐7
๒๕.7
๒7.7
๒7.8
111.๒๐7

ยุทธศาสตร์/มาตรการ

ตารางที่ 1 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ต่อ)
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

1. ติดตามและตรวจสอบ ประชาชนทั่วไป
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ในพื้นที่ต�ำบลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
๒. โครงการพัฒนาระบบ ประชาชนในพื้นที่
เฝ้าระวังผลกระทบต่อ
เสี่ยง
สุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศในพื้นที่เสี่ยง

1.1 ติดตามและตรวจสอบปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่วิกฤต
มลพิษทางอากาศพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมี
ทางการเกษตร เป็นต้น  

หน่วยงานหลัก : ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ.

1

๒.8

1

๖1

มาตรการที่ 1 เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๓

๖๔

๓.8

๓

๓

1.๕ 1.๕ 1.๕

๖๒

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างการเติบโต เป้าหมายที่ ๓
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ด้านการสร้าง
เป้าหมายที่ ๓
การเติบโตคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์: มีระบบป้องกัน และลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
1. มีระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
๒. มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลดลงร้อยละ 1๐ เหลือ ๓๖7 รายต่อพันประชากร      
๔. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลงร้อยละ ๕๐  เหลือ 9๐๐ รายต่อแสนประชากร

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

๓. การติดตามและการ กลุ่มประทานบัตร
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
เหมืองแร่หิน
ภายหลังการอนุญาต
อุตสาหกรรมและ
ประทานบัตรเหมืองแร่
แหล่งชุมชน
(Environmental Audit)
ในพื้นที่กลุ่มประทานบัตร
เหมืองแร่ จ�ำนวน ๔ พื้นที่
ได้แก่
1) กลุม่ ประทานบัตร
เหมืองหินอุตสาหกรรม
แหล่งหินเขาเชิงเทียน
ต�ำบลห้วยกะปิ และต�ำบล
หนองข้างคอก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๒) กลุ่ม
ประทานบัตรเหมืองหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน
ต�ำบลจระเข้สามพัน
ต�ำบลพลับพลาไชย และ
ต�ำบลหนองโอ่ง อ�ำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงาน/โครงการ

ü

๖1
ü

๖๒
ü

๖๓
ü

๖๔

พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสม

ü

๖๐

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

อก.
(กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร่)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

1.๒ เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามนโยบาย
รัฐบาล โดยเน้นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตอุตสาหกรรมหลัก พื้นที่ท่องเที่ยว
ส�ำคัญ และกิจการส�ำคัญตามนโยบาย
รัฐบาล เช่น กิจการโรงไฟฟ้า  
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน :
มท. / กก. / อก. / พน

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนในจังหวัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย
๖๐
๖1

๖๒

๒. ติดตามและเฝ้าระวัง ประชาชนในพื้นที่ ๐.๖ ๐.๖ ๐.๖
ปริมาณฝุน่ ละออง  (PM1๐) ต�ำบลหน้าพระลาน
ในพื้นที่ต�ำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

1. โครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

๓) กลุ่มประทานบัตร
เหมืองหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนแห่งหินเขา
สามง่าม ต�ำบลอ่างหิน
และต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี ๔) กลุ่มประทาน
บัตรเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมบริเวณ
เขากระโดง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน/โครงการ
๖๔

๐.๖ ๐.๖

๖๓

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(ศูนย์อาชีว
เวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)
ทส.
(กรมควบคุม
มลพิษ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

๒๐.๔ 18.9 ๒๓

๖. โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
ในสถานบริการสาธารณสุข
GREEN&CLEAN Hospital

สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
และเอกชน
1,๓1๕ แห่ง

๓.๒ ๓.๒

๕. โครงการพัฒนาอนามัย ประชาชน/อปท./
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC สสจ.พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ ๓ จังหวัด

1๐

๖๔

๒๕

๓.๒ ๓.๒

๐.118 * ใช้งบ
ประ
มาณ
เดียวกับ
ข้างต้น

1๐

๖๓

ประชาชน/อปท./
สสจ.ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
1๐ จังหวัด

๖๒

1๐.๒ 1๐

๖1

๔. การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและสร้างความ
เชื่อมั่นต่อระบบสุขาภิบาล
อาหารและน�้ำบริโภคใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

๖๐

ประชาชน/อปท./
สสจ.พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 1๐ จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

๓. โครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

๖๓

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖๒

ü

ü

๖1

8. การติดตามเฝ้าระวัง โรงโม่หิน และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย แหล่งชุมชน
ตรวจวัดค่าความทึบแสง
บริเวณจุดก�ำเนิดฝุน่ ละออง
ในโรงโม่หินด้วยเครื่อง
Opacity Meter และตรวจ
ประเมินระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สภาพโดยทั่วไปบริเวณ
โรงโม่ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ลงวันที่ 1๒
มกราคม ๒๕๔8

๖๐
๓.1๒

กลุ่มเป้าหมาย

7. โครงการส่งเสริมและ โรงงานอุตสาหกรรม
พัฒนาความปลอดภัยใน ชีวภาพหรือโรงงาน
สภาวะการท�ำงาน
อุตสาหกรรมทีม่ ี
การด�ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงทาง
พันธุกรรม

แผนงาน/โครงการ

ü

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

ต่อเนื่อง

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กปภ.กรอ.))

อก.
(กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิ
จและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๖๐
๖1

๖๒

๖๓

๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

9. การติดตามและเฝ้าระวัง พื้นที่กลุ่ม
ü
ü
ü
ü
ü
อก.
ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ประกอบการ
(กรมอุตสาหกรรม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และ PM 1๐ บริเวณพื้นที่ เหมืองแร่และ
พื้นฐานและ
อย่างเหมาะสม
ต�ำบลหน้าพระลาน
แหล่งชุมชน
การเหมืองแร่)
จังหวัดสระบุรี
		
1๐. การเฝ้าระวังและแก้ไข พืน้ ทีก่ ลุม่
ü
ü
ü
ü
ü
อก.
ปัญหาผลกระทบจากการ ประกอบการ
(กรมอุตสาหกรรม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประกอบการเหมืองแร่ เหมืองแร่และ
พืน้ ฐานและ
อย่างเหมาะสม
ทองค�ำของ บริษทั ทุง่ ค�ำ  แหล่งชุมชน
การเหมืองแร่)
จั		
งหวัดเลย
11. แผนงานการปฏิบตั ิ ชุมชนโดยรอบ
ü
ü
ü
ü
ü
พน.
งานตามมาตรการป้องกัน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ,
(กฟผ.)
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และแก้ไขผลกระทบ
โรงไฟฟ้าน�ำ้ พอง,
อย่างเหมาะสม
สิง่ แวดล้อม และมาตรการ โรงไฟฟ้าวังน้อย,
ติดตามตรวจสอบ
โรงไฟฟ้า
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
พระนครเหนือ,
ตามทีก่ �ำหนดไว้ในรายงาน โรงไฟฟ้าพระนครใต้,
วิเคราะห์ผลกระทบ
โรงไฟฟ้าบางปะกง,
สิง่ แวดล้อมของแต่ละ
โรงไฟฟ้ากระบี,่
โรงไฟฟ้าฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าจะนะ
แม่เมาะ, โรงไฟฟ้าน�ำ้ พอง,
โรงไฟฟ้าวังน้อย,

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่,
ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๔
เติบโตคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๕
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖1
๖๒

๖๓

๖๔

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

1๓. การเฝ้าระวัง ป้องกัน 1. ประชาชนใน
๒.๕ 1.๕ ๔.๖๖ ๔.7๕ 1๐
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พืน้ ทีเ่ สีย่ งมลพิษ
จากมลพิษทางอากาศ
ทางอากาศ
จ.ระยอง และพืน้ ที่
ใกล้เคียง และพืน้ ที่
หน้าพระลานและ
บริเวณใกล้เคียง
จ.สระบุรี
๒. ประชาชนในพืน้ ที่
เสีย่ งมลพิษ
หมอกควันภาคเหนือ
และภาคใต้

๒

ระยะเวลาด�ำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปี สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละ

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒.๕ ๒.7๕

กลุ่มเป้าหมาย

1๒. การแก้ไขปัญหามลพิษ ประชาชนในพืน้ ที่ 1.8๓ 1.๕๖
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ มาบตาพุดและ
ในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและ บริเวณใกล้เคียง
บริเวณใกล้เคียง
(กรมควบคุมโรค)

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ,
โรงไฟฟ้าพระนครใต้,
โรงไฟฟ้าบางปะกง,
โรงไฟฟ้ากระบี่ และ
โรงไฟฟ้าจะนะ

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

๖1

๖๒

๖๓

๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1๔. การเฝ้าระวัง ป้องกัน 1. ประชาชนใน
๒.๕ 1.๕ ๔.๖๖ ๔.7๕ ๕
สธ.
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พืน้ ทีเ่ สีย่ งมลพิษ
(กรมควบคุมโรค)
จากมลพิษทางอากาศ
ทางอากาศ
จ.ระยอง และพืน้ ที่
ใกล้เคียง และพืน้ ที่
หน้าพระลานและ
บริเวณใกล้เคียง
จ.สระบุรี
๒. ประชาชนใน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งมลพิษ
หมอกควันภาคเหนือ
และภาคใต้
		
1๕. การพัฒนางาน
ผูป้ ระกอบอาชีพ 1.78 7 ๓.๕ ๕ ๕.๕
สธ.
อาชีวอนามัยและ
ทัง้ แรงงานไทยและ
(กรมควบคุมโรค)
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ขต แรงงานข้ามชาติ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทัง้ ประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
		
1๖. โครงการพัฒนาระบบ ผูป้ ระกอบอาชีพ
๔ ๕.๔๕ ๖
7
สธ.
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ทัง้ แรงงานไทย และ
(กรมควบคุมโรค)
โรคและภัยสุขภาพในพืน้ ที่ แรงงานข้ามชาติ
ระเบียงเศรษฐกิจ
รวมทัง้ ประชาชน
ภาคตะวันออก
ในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ต่อเนือ่ ง

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๖1

๖๒

ประชาชน ผูส้ มั ผัส 1๓.๒8 1๐.๕7 ๖
ขยะ และผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษ
สิง่ แวดล้อม

อาคารช่องทาง
เข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศในพืน้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(1๐ จังหวัด)

17.พัฒนางานอาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางเข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศและจังหวัด
ชายแดนเพือ่ รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ส�ำนักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดล้อม)
		

18. โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพของประชาชน
และผูส้ มั ผัสขยะ (รวมการ
พัฒนาและยกระดับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิง่ แวดล้อมของ
หน่วยบริการสาธารณสุข)
			

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

8

๖๓

1๐

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๓

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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1.๔ จัดให้มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพในระดั บ
จังหวัดที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น การลักลอบ
ทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ส ่ ง ผลกระทบในวงกว้ า ง
การใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร
หน่วยงานหลัก : มท.(จังหวัด) / กษ.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / อก.

1.๓ ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในพื้ น ที่
เสีย่ ง และกิจการทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดมลพิษ
และผลกระทบต่อสุขภาพ
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน :
มท. / อก. / ภาคเอกชน

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๒

๖๓

๖๔

๒. โครงการส่งเสริมป้องกัน อปท.
และลดการปนเปือ้ น
สิง่ ปฏิกลู สูแ่ หล่งน�ำ้

1. โครงการพัฒนาระบบ ประชาชน
การดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากมลพิษ
ทางขยะ
ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๒.1๕

ชุมชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง 1.๒ 1.๒ ๐.9
๕๓ จังหวัด

1.๒ 1.๒

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(ศูนย์อาชีว
เวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

สธ.
(กรมอนามัย)

๖1

๒. โครงการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กร๒.กรอ.))

กลุ่มเป้าหมาย

1. การพิจารณาออก
โรงงานผูข้ ออนุญาต ü ü ü ü ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
อย่างเหมาะสม
โรงงาน

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

๖๒
ü

๖๓
ü

๖๔

กษ.
(กรมส่งเสริม
การเกษตร)

๕. โครงการยกระดับ
เกษตรกรเป้าหมาย - ๒๖.๕9 ๒7.๓8 ๒8.๒
คุณภาพมาตรฐานสินค้า จ�ำนวน ๖,9๐๐ ราย/ปี พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
เกษตร กิจกรรม : ส่งเสริม
การอารักขาพืช เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โดยปรับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพชื
ของเกษตรกร

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กร๒.กรอ.))
อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กร๒.กรอ.))

โรงงานทีม่ ปี ญั หา
ร้องเรียนซ�ำ้ ซาก

๔. การตรวจสอบและ
จัดการแก้ไขโรงงานทีม่ ี
เหตุรอ้ งเรียน

ü

๖1

พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม

ü

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ü
ü
ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม

โรงงานทีเ่ ข้าข่าย

กลุ่มเป้าหมาย

๓. การตรวจติดตาม
ประจ�ำปีโรงงาน
- ด้าน EIA
- ด้าน ESA

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ในพืน้ ทีใ่ นพืน้ ที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
(ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา) และ
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (1๐ จังหวัด)
สสจ., รพศ./รพท./
รพช., รพ.สต.,
หน่วยบริการ สธ.
ทัว่ ประเทศ, อปท.
และประชาชน

แผนงาน/โครงการ

๖. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก

7. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิง่ แวดล้อม (การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
และประชาชนในพืน้ ที่
ปัญหาขยะและสิง่ แวดล้อม)

๖๐
ü

๖๒

ü

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

สสจ., รพศ./รพท./
รพช., รพ.สต.,
หน่วยบริการ สธ.
ทัว่ ประเทศ, และ
อปท./ประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 1๐ จังหวัด/
พืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ๓ จังหวัด
/เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  
1๕ จังหวัด
สสจ., รพศ./รพท./
รพช., รพ.สต.,
หน่วยบริการ สธ.
ทัว่ ประเทศ, และ
อปท./ประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

แผนงาน/โครงการ

8. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษ
สิง่ แวดล้อม (การเฝ้าระวัง
ตรวจคัดกรองสุขภาพและ
การสือ่ สารความเสีย่ งจาก
มลพิษทางอากาศแบบ
ครบวงจร)
9. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมใน
พืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพพิเศษเชิง
อุตสาหกรรม

1๐. แผนงานบูรณาการ
การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
การจัดการมลพิษและ
สิง่ แวดล้อม (การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน

๖๐
ü

๖๒

๖๓

ü
ü
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ü

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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11. แผนงานบูรณาการ
การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
การจัดการมลพิษและ
สิง่ แวดล้อม (การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ)

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิง่ แวดล้อม/
หมอกควัน)

แผนงาน/โครงการ

สสจ., รพศ./รพท./
รพช., รพ.สต.,
หน่วยบริการสธ.
ทัว่ ประเทศ, และ
อปท./ประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

กลุ่มเป้าหมาย

1.๕ พัฒนาแนวทางการบันทึกการ
1. โครงการศึกษาภาระโรค ประชาชน
วินิจฉัยสภาพแวดล้อมการเกิดโรคที่เกิด จากสุขาภิบาลอาหาร
จากผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เช่น สารเคมี และน�ำ ้ และสุขอนามัย
มลพิษทางอากาศภัยร้อน เป็นต้น)
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน :  อก.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๖1

ü

๖๓

1

๖๔

1.๕ 1.๕

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖๒

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

1.7 ก�ำกับดูแลการอนุญาตและควบคุม 1. โครงการพัฒนาและ
คุณภาพน�้ำบริโภค เช่น น�้ำดื่มจาก
รับรองมาตรฐานการ
เครื่องจ�ำหน่ายอัตโนมัติ ประปา
จัดการน�ำ้ บริโภค
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานหลัก :  มท. (อปท.)
หน่วยงานสนับสนุน :  สธ.

๒. โครงการพัฒนาและ
รับรองมาตรฐานการจัดการ
น�ำ้ บริโภค

1.๖ ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำเพื่อการ 1. โครงการพัฒนารูปแบบ
บริโภคในภาพรวมระดับประเทศ  
การจัดการน�ำ้ บริโภคใน
หน่วยงานหลัก : สธ.
พืน้ ที่ ๒๕ ลุม่ น�ำ้
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อปท./ประชาชน

ชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการบริโภคน�ำ้
ทีไ่ ม่สะอาดในพืน้ ที่
ลุม่ น�ำ้

กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

*ใช้
งบ
ประมาณ
ใน
ข้อเดียว
กับ
แนวทาง
1.8

๐.8๕

๖๒

๒.๔ ๒.๔

๖1

ü

๖๔

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖๓

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1. การพัฒนาระบบและ เจ้าหน้าที/่
กลไกการสือ่ สารความเสีย่ ง ประชาชน
ต่อสุขภาพจากความเสีย่ ง
จากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ

1.1๐ สื่อสารความเสี่ยงและเตือนภัย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : -

สาธารณภัย
ศูนย์อนามัย/สสจ./
อปท./ประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ประสบภัย

1. โครงการพัฒนาระบบ
และสนับสนุนการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย     

1.9 จั ด ให้ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือ
กรณีแหล่งชุมนุมชนหนาแน่น (เหตุการณ์
ไม่ปกติ)
หน่วยงานหลัก: สธ. / มท.(อปท.)
หน่วยงานสนับสนุน : -

กลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการพัฒนาการ อปท./ประชาชน
จัดการน�ำ้ บริโภคในพืน้ ที่
โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ

แผนงาน/โครงการ

1.8 จัดหาน�้ำบริโภคที่ปลอดภัยส�ำหรับ
กลุ่มเสี่ยง (เช่น พื้นที่ศักยภาพแร่ พื้นที่ที่มี
การปนเปื้อน) และพื้นที่ทุรกันดาร
หน่วยงานหลัก : มท.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

๒

๖๐

๖๒

-

๒

-

๒.๒

๒.๓9 ๒.๓9

๖1
ü

๖๔

๒

๒

๒.๒ ๒.๕

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖๓

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๔
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๕
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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๖๒

ทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ü

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

1.๒ 1.๕ 1.8

๖1

๓. การสือ่ สารความเสีย่ ง ประชาชนทัว่ ไป
เพือ่ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิง่ แวดล้อม

๖๐
1.๕

กลุ่มเป้าหมาย

๒. การพัฒนาองค์ความรู้ ประชาชนในพืน้ ที่
และจัดท�ำสือ่ เพือ่ การ เสีย่ งจากมลพิษ
สือ่ สาร เตือนภัยในแต่ละ อากาศ
กลุม่ วัย ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งมลพิษ
อากาศ

แผนงาน/โครงการ

1.11 สร้างนโยบายสาธารณะด้านอนามัย 1. โครงการพัฒนาแผน
สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่และระดับประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดการ
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
การแก้ไขปัญหาส�ำคัญ
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / มท. / อก.
๒. โครงการพัฒนาแผน
ปฏิบตั กิ ารระยะต้นภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี ฉบับที่ ๕

1.1๐ สื่อสารความเสี่ยงและเตือนภัย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : -

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒

๒

๖๓

๒.๒๕

๒

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

สธ.
(ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
สธ.
(ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๔
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๔
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1.11 สร้างนโยบายสาธารณะด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่และระดับประเทศ
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาส�ำคัญ
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / มท. / อก.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๒

๒

ü

๖๔

๒

๒.๒ ๒.๕

1

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖๓

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

๖1

๖. จัดท�ำและขับเคลือ่ น ทุกภาคส่วน
แผนแม่บทการจัดการส้วม ทีเ่ กีย่ วข้อง
และสิง่ ปฏิกลู ของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖9

๖๐

1

ทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

๓. โครงการประเมินความ
ส�ำเร็จแผนปฏิบตั กิ าร
ระยะต้นภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี ฉบับที่ ๕
๔. โครงการพัฒนาแผน
ปฏิบตั กิ ารระยะปลาย
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมี
ฉบับที่ ๕
๕. จัดท�ำและขับเคลือ่ น
แผนปฏิบตั กิ ารจัดการ
มูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ.๒๕๖๒๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)

สธ.
(ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๓

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กลุ่มเป้าหมาย

7. ประเมินแผนแม่บท ทุกภาคส่วน
การจัดการส้วมและ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
สิง่ ปฏิกลู ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖9

แผนงาน/โครงการ

๒.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ อปท.
ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการอนามัย
การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  สิง่ แวดล้อมและการบังคับ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ส้วม ขยะมูลฝอย ใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย) ในสถานที่สาธารณะ สาธารณสุข
สถานประกอบการ และสถานบริ ก าร ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนา อปท.
สาธารณะตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
คุณภาพการจัดการมูลฝอย
หน่วยงานหลัก : มท.
ขององค์กรปกครอง
หน่วยงานสนับสนุน :
ส่วนท้องถิน่ และสร้าง
สธ. / ทส. / หน่วยงานภาคเอกชน
การมีสว่ นร่วมของชุมชน

มาตราการที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม

1.11 สร้างนโยบายสาธารณะด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่และระดับประเทศ
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาส�ำคัญ
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / มท. / อก.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๕.79

๖1

๖

๕

๖.๕

๖๓

๖

๖๒

๕

๖

1.8

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

๖1

๖๒

อปท. ในพืน้ ที่
๐.9๕๕๖ ๐.97 1
เป้าหมาย ได้แก่  
1) พืน้ ทีว่ กิ ฤต
คุณภาพน�ำ้
๒) พืน้ ทีเ่ ขตควบคุม
มลพิษ
๓) พืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
สิง่ แวดล้อม
๔) จังหวัดแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
๕) พืน้ ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ
๖) พืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพ อปท.
๒ ๒.๕
ระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

๒.๒ พั ฒ นาแนวทางปฏิ บั ติ แ ละระบบ 1. สนับสนุนและเตรียม
การประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัย ความพร้อมให้ อปท.
สิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก รปกครองส่ ว น ด�ำเนินการจัดการน�ำ้ เสีย
ท้องถิ่นในด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  ชุมชน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ส้วม ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย)
หน่วยงานหลัก : สธ. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : สถาบันการศึกษา

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทส.
(กรมควบคุม
มลพิษ)

สธ.
(กรมอนามัย)

๒.๕ ๒.9

๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1

1

๖๓

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
อปท./ประชาชน

หน่วยงานรัฐ/
เอกชน/อปท.

๒.๒ พั ฒ นาแนวทางปฏิ บั ติ แ ละระบบ ๓. โครงการพัฒนาและ
การประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัย รับรองมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก รปกครองส่ ว น การจัดการน�ำ้ บริโภค
ท้องถิ่นในด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ส้วม ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย)
หน่วยงานหลัก : สธ. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : สถาบันการศึกษา

๒.๓ ประเมิน รับรองคุณภาพตามเกณฑ์ 1. โครงการส้วม
มาตรฐาน และสร้างแรงจูงใจเพือ่ การรักษา สาธารณะไทยและประกวด
ระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุดยอดส้วมสาธารณะ
หน่วยงานหลัก : มท.(อปท.)
หน่วยงานสนับสนุน : สธ.
๒.๔ สร้างเสริมความรู้ประชาชนในการ 1. โครงการพัฒนานโยบาย
เลือกใช้บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้ และระบบการจัดการ
มาตรฐานและมีพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี   สิง่ ปฏิกลู ลดการปนเปือ้ น
รักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ และ แหล่งน�ำ้
ชุมชน
หน่วยงานหลัก : สธ. / มท. / วธ.
๒. โครงการประเมิน
หน่วยงานสนับสนุน : ศธ.
พฤติกรรมสุขภาพในเด็ก
ปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก,
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ.

อปท./สสจ.

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖1
* ใช้
งบ
ประมาณ
ใน
ข้อเดียว
กับ
แนวทาง
1.7

๖๒

๖๓

๖๔

๒

๐.๕

๒

๒

๐.8๕

๒

๐.๓ ๐.๓๕ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๕

๖๐

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

๔. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการดูแลสังคม
และสิง่ แวดล้อม

๒.๔ สร้างเสริมความรู้ประชาชนในการ ๓. โครงการขับเคลือ่ น
เลือกใช้บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้ ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นปฐมวัย
มาตรฐานและมีพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี   พ.ศ.๒๕๖๐
รักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ และ - มาตรฐานสถานพัฒนา
ชุมชน
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
หน่วยงานหลัก : สธ. / มท. / วธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ศธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐
ü

๖๓
ü

๖๔

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

๖๒

๒.๖๓๕ ü

๖1
ศธ.
(ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อก.
1. เครือข่ายภาค ü ü ü ü ü
ประชาชนในพืน้ ที่
(กรมอุตสาหกรรม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ท�ำเหมืองแร่
พืน้ ฐานและ
อย่างเหมาะสม
๒. ผูป้ ระกอบการ
การเหมืองแร่)
เหมืองแร่
๓. เจ้าหน้าทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.)
๔. ฝ่ายอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการ
เหมืองแร่ (ฝ.พร.)
ส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

เด็กปฐมวัย พ่อแม่
ผูด้ แู ลเด็ก,
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเด็ก
โดยตรง เช่น
ผูบ้ ริหาร ครู
หน่วยงานเกีย่ วกับ
การจัด กศ.ปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน/
เจ้าหน้าที/่
ครูอนามัย
พระพีเ่ ลีย้ ง
พีเ่ ลีย้ งเด็ก ครู ตชด.

๒. โครงการส่งเสริมใช้สว้ ม เด็กในพืน้ ที่
และพฤติกรรมสุขอนามัย ถิน่ ทุรกันดาร
ส�ำหรับเด็กวัยเรียน

1. การจัดการคุณภาพน�ำ้
บริโภคโรงเรียนในถิน่
ทุรกันดารและการส่งเสริม
ศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ นการ
ก�ำกับ ติดตาม ดูแล
น�		
ำ้ บริโภค

		
๓.๒. สร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข อนามั ย 1. การสือ่ สารสาธารณะ ประชาชนทัว่ ไป
ให้ กั บ ประชาชนและเยาวชน เพื่ อ ลด ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและ
ปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพและลดการปนเปือ้ น พฤติกรรมสุขภาพอนามัย
ในสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับประชาชน
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท. / ศธ.

๓.1 จั ด หาน�้ ำ สะอาด และส้ ว มที่ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะส�ำหรั บ ประชาชนในพื้ น ที่
ห่างไกล พื้นที่ที่เข้าถึงยาก และ
ถิ่นทุรกันดาร
หน่วยงานหลัก : มท.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ.

มาตรการที่ ๓ พัฒนาสุขาภิบาลในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและประชากรกลุม่ เปราะบาง

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๓

๐.๓

๖1

๖๓
๖๔

๓.๕

๓.๕

๔

๐.๒ ๐.๒๕ ๐.๒๕

๖๒

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการรพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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๒. โครงการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นปฐมวัย
พ.ศ.๒๕๖๐
- มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ

เด็กปฐมวัยพ่อแม่
ผูด้ แู ลเด็ก,
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเด็ก
โดยตรง เช่น
ผูบ้ ริหาร ครู
หน่วยงานเกีย่ วกับ
การจัด กศ.ปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย
๖1

๖๒

๖๓

ü

ü

๖๔

ใช้งบประมาณเดียวในมาตรการที่ ๒
แนวทางที่ ๒.๔ ข้อที่ ๒

๖๐

๐.7๕
๓.๓ จั ด ให้ มี บ ริ ก ารด้ า นอนามั ย สิ่ ง 1. โครงการ: การติดตาม เขตสุขภาพที่ ๓, ๖,
แวดล้อม อาทิ  น�้ำบริโภคสะอาด ส้วมถูก สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
7, 9
สุขลักษณะ และบริการจัดการขยะมูลฝอย ชนิดไกลโฟเสท พาราควอท
และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ส�ำหรับ ๒,๔-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซิตกิ
ประชาชนกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ น สภาวะยากล�ำบาก   แอซิและอะทราซีน ในน�ำ้
ผู้พิการ และกลุ่มด้อยโอกาส ทั้งในพื้นที่ ประปา
ห่างไกล พื้นที่เขตเมืองและชนบท
ü
ü
ü
๒. โครงการจัดท�ำมาตรฐาน คนไร้ทพี่ งึ่ , คนใช้
หน่วยงานหลัก : มท. / พม.
การคุม้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ ใน ชีวติ ในพืน้ ที่
หน่วยงานสนับสนุน : สธ.
ศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่
สาธารณะ และ
คนขอทาน

๓.๒. สร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข อนามั ย
ให้ กั บ ประชาชนและเยาวชน เพื่ อ ลด
ปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพและลดการปนเปือ้ น
ในสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท. / ศธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

ใหม่

พม.
(กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)

ต่อเนือ่ ง

สธ.
(ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1
เชียงใหม่
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์)

ศธ.
(ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

รวม

๖7 โครงการ

๓.๓ จั ด ให้ มี บ ริ ก ารด้ า นอนามั ย สิ่ ง ๓. โครงการปรับปรุง
ประชาชนผูม้ าขอ
แวดล้อม อาทิ  น�้ำบริโภคสะอาด ส้วมถูก มาตรฐาน สิง่ อ�ำนวย
รับบริการที่
สุขลักษณะ และบริการจัดการขยะมูลฝอย ความสะดวกเพือ่ ประชาชน ส�ำนักงานทีด่ นิ
และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ส�ำหรับ (ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม และใกล้เคียง
ประชาชนกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ น สภาวะยากล�ำบาก   ห้องน�ำ้ /ทางลาดประชาชน
ผู้พิการ และกลุ่มด้อยโอกาส ทั้งในพื้นที่ และคนพิการ)
ห่างไกล พื้นที่เขตเมืองและชนบท
หน่วยงานหลัก : มท. / พม.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖1
๔

๖๒
๔

๖๓
๔

๖๔

งบประมาณ  ๕7๔.991๖ ล้านบาท

17.๓ ๓.๕๕

๖๐

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

1๓ หน่วยงาน

มท.
(กรมทีด่ นิ )

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

1.1 เพิม่ ศักยภาพแกนน�ำชุมชนในการเฝ้า 1. การเพิม่ ศักยภาพและ
ระวังประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ป้องกัน ขึน้ ทะเบียนเครือข่ายมนุษย์
และด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   ดมกลิน่ ตามภูมภิ าค   
อาทิ การปนเปื้อนสารเคมีเกษตร มลพิษ
จากกองขยะถูกไฟไหม้ การทิง้ ขยะและสิง่
ปฏิกลู ในแหล่งนำ�้ ของชุมชน การปนเปือ้ น
สารเคมีของอาหารและน�ำ้ บริโภค  เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : มท. (อปท.)
หน่วยงานสนับสนุน :
สธ. / ทส. / มท.(พัฒนาชุมชน)

๖๓
๖๔

ทส.
(กรมควบคุม
มลพิษ)

๖๒

ประชาชนทัว่ ไปใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครศรีธรรมราช

๐.๒

๖1

ทส.
(กรมควบคุม
มลพิษ)

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนทัว่ ไปใน ๐.๔๕
พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดล�ำปาง

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ
เป้าประสงค์: มีความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ
และประชาชน ชุมชน ตระหนักรู้ และสามารถจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
1. จ�ำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ /อปท.  ในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕9
    และจ�ำนวนชุมชนที่มีศักยภาพสามารถจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง  
๒. ภายใน ๕ ปี ร้อยละ 7๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบาล) มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
๓. ภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับ (1,๒๐๐ แห่ง) มีโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม)  ที่มีแผนงาน/โครงการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕9
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๖๒

๖๓

๖๔

๐.1๕

สธ.
(กรมอนามัย)

กษ.
(กรมส่งเสริม
การเกษตร)

เกษตรกรเป้าหมาย 1๔.8 1๖.8๒ 1๖.8๒ 17.๓๒ 17.8๔
จ�ำนวน 7๖,9๐๐ ราย
- ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน
1๔,๐๒๐ ราย
- ปี ๒๕๖1 จ�ำนวน
1๕,7๒๐ ราย
- ปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน
1๕,7๒๐ ราย
- ปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน
1๕,7๒๐ ราย
- ปี ๒๕๖๔ จ�ำนวน
1๕,7๒๐ ราย

๖1

๓. โครงการส่งเสริมการ
หยุดการเผาในพืน้ ที่
การเกษตร

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนทัว่ ไปใน ๐.๐๖ ๐.๐๖ ๐.๐๖ ๐.๐๖ ๐.๐๖
ทส.
ในพืน้ ที่
(กรมควบคุมมลพิษ)

กลุ่มเป้าหมาย

๒. การขึน้ ทะเบียน
เครือข่ายมนุษย์ดมกลิน่

แผนงาน/โครงการ

1.๒ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ�ำ 1. จัดท�ำหลักสูตรการ อสม. ในพืน้ ที่
หมู ่ บ ้ า นในการเป็ น นั ก จั ด การอนามั ย จัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับ อสม.
สิ่งแวดล้อมชุมชน  
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

1.1 เพิ่มศักยภาพแกนน�ำชุมชนในการ
เฝ้ า ระวั ง ประเมิ น ความเสี่ ย งเบื้ อ งต้ น
ป้ อ งกั น และด�ำเนิ น งานด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม อาทิ การปนเปื้อนสารเคมี
เกษตร มลพิ ษ จากกองขยะถู ก ไฟไหม้
การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน�้ำของ
ชุมชน การปนเปื้อนสารเคมีของอาหาร
และน�้ำบริโภค  เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : มท. (อปท.)
หน่วยงานสนับสนุน :
สธ. / ทส. / มท.(พัฒนาชุมชน)

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๔
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการส่งเสริมการ ชุมชนในพืน้ ที่
พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อม เมืองอุตสาหกรรม
เมืองและชุมชนในพืน้ ที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพือ่ คุณภาพชีวติ และ
สิง่ แวดล้อมน่าอยูอ่ ย่าง

1. โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
ในสถานบริการสาธารณสุข
GREEN&CLEAN Hospital
สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐและเอกชน
1,๓1๕ แห่ง

1.๓ สนับสนุนให้ชุมชนมีโครงการ/
ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ การวิเคราะห์
ปั ญ หาและท�ำแผนชุ ม ชน สร้ า งกลุ ่ ม
สายสืบเยาวชนเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไข
ปั ญ หาร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ท ้ อ งถิ่ น และ
หน่วยงานรัฐ เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / กษ.

1.๔ สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีชุมชน และใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ยกย่องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด การที่ ดี เพื่ อ เป็ น
แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับชุมชนอื่น ๆ
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท. พัฒนาชุมชน

1.๒ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ�ำ ๒. จัดการฝึกอบรม อสม. อสม. ในพืน้ ที่
หมู ่ บ ้ า นในการเป็ น นั ก จั ด การอนามั ย - ให้เป็นนักจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อมชุมชน  
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖1

7

๒

๖๒

๖๔

8

8.๕

๒.๕ ๒.๕

๖๓

ใช้งบประมาณใน ยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรการที่ 1 แนวทางที่ 1.๒

๖๐

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ประเด็น ๔.๔

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

1.๕ จั ด หาแหล่ ง งบประมาณ เพื่ อ
สนับสนุนชุมชนในการเฝ้าระวัง ประเมิน
ความเสี่ยงอย่างง่ายป้องกันและจัดการ
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อาทิ
ป้องกันสุขภาพจากมลพิษอากาศสารเคมีการเกษตรปนเปือ้ น ของเสียอันตรายจาก
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง
หน่วยงานหลัก : มท. / สปสช. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / กษ.
				
				
			

1.๔ สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีชุมชน และใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ยกย่องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด การที่ ดี เพื่ อ เป็ น
แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับชุมชนอื่น ๆ
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท. พัฒนาชุมชน

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

๒. โครงการพัฒนาชุมชน ชุมชนทัว่ ประเทศ
เข้มแข็งในการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชน
(Active community)

แผนงาน/โครงการ
๖๐
๐.๕

๖1

๖๒

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการศึกษาและ อปท.
พัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการมูลฝอยติดเชือ้ ของ
ประเทศไทย

1. จัดท�ำแนวทางการ
จัดการขยะและของเสีย
อันตรายในอุทยานแห่งชาติ
โดยกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
(PAR)
- เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
- เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงาน
สิง่ แวดล้อมภาค
- เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด

๒.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้าง
เครือข่ายการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในลั ก ษณะเป็ น โครงการร่ ว มระหว่ า ง
ท้ อ งถิ่ น ใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ ขยายขี ด ความ
สามารถในการบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
หน่วยงานหลัก : อปท.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

๒.๒ สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยในรูปแบบเครือข่าย
หรือบริหารจัดการร่วมในระดับท้องถิ่น
หน่วยงานหลัก : มท.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

มาตรการที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๖๒

๖๓

๖๔

1

๐.๓ ๐.๓๕ ๐.1๕ ๐.1๕

๖1

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ทส.
(กรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการ

๒.๓ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นด�ำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพระบบ
บริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่พัฒนาโดยกรม
อนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น   
หน่วยงานหลัก :  มท. (สถ.)
หน่วยงานสนับสนุน : สธ.

๖๐

อปท.

8

๖1

ü

ü

สธ.
(กรมอนามัย)

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

ü
ü
ทส.
พิจารณาจัดสรร
(กรมส่งเสริม
งบประมาณ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม)
อย่างเหมาะสม

๖๔
ต่อเนือ่ ง

๖๓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ü
ü
ทส.
พิจารณาจัดสรร
(กรมส่งเสริม
งบประมาณ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม)
อย่างเหมาะสม

๖๒

*งบรวมอยู่ในยุทธ์ ๓ มาตรการ 1 แนวทาง 1.1

ภาคประชาชน
1๕.๖
โดยรอบชุมชนและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

กลุ่มเป้าหมาย

1. การพัฒนาคุณภาพ อปท.
ระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
(เป็นกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร สู่
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ในยุค ๔.๐)

๒.๒ สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
๒. โครงการชุมชน
ส่วนท้องถิ่น มีการจัดการสิ่งปฏิกูล
ปลอดขยะ Zero Waste
และขยะมูลฝอยในรูปแบบเครือข่าย
หรือบริหารจัดการร่วมในระดับท้องถิ่น
หน่วยงานหลัก : มท.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.
๓. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของ อปท. ในการขับเคลือ่ น
ภาคีเครือข่าย ๓R
ประชารัฐ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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๒.๔ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ มีการก�ำหนดนโยบาย  มาตรการ  หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม ก�ำกับ
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่ง
ปฏิกลู   การสุขาภิบาลอาหาร  คุณภาพนำ�้
ดืม่ จากเครือ่ งจ�ำหน่ายนำ�้ ดืม่ อัตโนมัติ และ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการบังคับ
ใช้กฎหมายสาธารณสุข

๒. การศึกษาและพัฒนา อปท.
แนวทางการบริหารจัดการ
สิง่ ปฏิกลู แบบศูนย์รวมของ
อปท.

กลุ่มเป้าหมาย

1. การพัฒนาคุณภาพ อปท.
ระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(เป็นกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร สูค่ ณุ ภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อมองค์กรปกครอง
ส่		
วนท้องถิน่ ในยุค ๔.๐)

แผนงาน/โครงการ
๖1

๖๒

๖๓

๖๔

ü

ü

๒

ü

๒

ü

๒

ü

*งบรวมอยู่ในยุทธ์ ๓ มาตรการ 1 แนวทาง 1.1

๖๐

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

ต่อเนือ่ ง

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

1. บันทึกข้อตกลง
กรมอนามัย ก.ทส.
ความร่วมมือเครือข่าย
และ 1๔ หน่วยงาน
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ าร
ส่งเสริมสนับสนุนและ
แลกเปลีย่ นความช�ำนาญ
ยกระดับคุณภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารของ
ประเทศไทย

๒.๕ ก�ำหนดให้มีโครงการร่วมระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับกระทรวงมหาดไทยในการด�ำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับท้องถิ่น   
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : -

กลุ่มเป้าหมาย

-  การบังคับใช้กฎหมาย
ทีไ่ ด้มกี ารออกข้อบัญญัติ
- การยกร่างข้อบัญญัติ
ส�ำหรับพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มกี าร
ออกข้อบัญญัติ
- การบังคับใช้กฎหมาย

แผนงาน/โครงการ

๒.๔ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ มีการก�ำหนดนโยบาย  มาตรการ  หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม ก�ำกับ
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่ง
ปฏิกลู   การสุขาภิบาลอาหาร  คุณภาพนำ�้
ดืม่ จากเครือ่ งจ�ำหน่ายนำ�้ ดืม่ อัตโนมัติ และ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

๖๐

ü

๖๒

ü

๖๓

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

ü

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

๓.๒ ให้มีระบบงบประมาณบูรณาการ
สนับสนุน การด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ
หน่วยงานหลัก : ทส. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

๓.1 หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท�ำบันทึก
ความร่ ว มมื อ ก�ำหนดตั ว ชี้ วั ด ร่ ว ม/
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการด�ำเนิน
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาตามนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐ
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : กษ. / อก.

๒. บันทึกข้อตกลงความ กรมอนามัย
ร่วมมือ “การบูรณาการเพือ่ และ สผ.
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในสาขา
สาธารณสุข”

กลุ่มเป้าหมาย

1. บันทึกข้อตกลงว่าด้วย สถาบันมาตรวิทยา
ความร่วมมือด้านมาตรวิทยา แห่งชาติ และ
ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
และสถาบันมาตรวิทยา
แห่
งชาติ
			 

มาตรการที่ ๓ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

1

๖๐

ü

1

๖๒

ü

1

๖๓

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

1

๖1

ü

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ทส. / วท.
(สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ และ
กรมควบคุมมลพิษ)
สธ. / ทส
(กรมอนามัย/สผ.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๔

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ
บุคลากรสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
ในการด�ำเนินงานตาม
พระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๓.๔ ใช้กลไกคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการในระดับภูมิภาค
หรือระดับจังหวัดในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นปัญหาของพื้นที่
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : กษ. / อก.

กลุ่มเป้าหมาย

๔. การจัดประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสาธารณสุข สาธารณสุข และ
และคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขับเคลือ่ น
และสนับสนุน
การด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข

แผนงาน/โครงการ

๓.๓ ให้คณะกรรมการระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสาธารณสุข คณะกรรมการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการ การด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในระดับประเทศ  
หน่วยงานหลัก : ทส. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน: มท./กษ./อก. /
ศธ. /พน.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๖1

๒

1.๕

๖๒

๖๔

1

1

1.๕ 1.๕

๖๓

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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๓.๓ ให้คณะกรรมการระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสาธารณสุข คณะกรรมการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการ การด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในระดับประเทศ  
หน่วยงานหลัก : ทส. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน: มท./กษ./อก. /
ศธ. /พน.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕

๒. การจัดประชุม
ผูแ้ ทนหน่วยงาน
คณะกรรมการแห่งชาติ ทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
ว่าด้วยการพัฒนา
วัตถุอนั ตราย
ยุทธศาสตร์จดั การสารเคมี

1๖ หน่วยงาน
๓.  การจัดประชุม
คณะกรรมการ อนามัย ทีเ่ กีย่ วข้อง
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นกลไก
ประสานความร่วมมือ
การด�ำเนินงานอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
ยุทธศาสตร์อนามัย
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

๖๔

ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

ü
ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

๖๓

ü

๖๒

ผูแ้ ทนหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจาก
ทุกภาคส่วน

๖1

1. การจัดประชุม
คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี
		

๖๐

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กวอ. /กรอ.มี
ปอก.เป็นประธาน
และ กรอ. เป็น
ฝ่ายเลขานุการ))
สธ. / ทส.
(กรมอนามัย
และกรมควบคุม
มลพิษเป็นฝ่าย
เลขานุการร่วม)

ต่อเนือ่ ง

สธ.
(ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
แห่งชาติ ฯ (อย.))

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการ

ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
และ คณะ
อนุกรรมการ
สาธารณสุขอ�ำเภอ

กลุ่มเป้าหมาย

๔.1 ให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ 1. โครงการประเมิน
ประชาชน
ขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน การตรวจสุขภาพของ
อนามัยสิง่ แวดล้อม อาทิ การเฝ้าระวังผล คนวัยท�ำงาน
กระทบของชุมชนรอบสถานประกอบการ
และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในสถาน
ประกอบการ (Healthy and Safety ๒. โครงการพัฒนา
สถานประกอบการ
Workplace) อาทิ สถานที่ออกก�ำลังกาย มาตรฐานอนามัย
ส�ำหรับพนักงาน สถานที่ส�ำหรับมารดา สิง่ แวดล้อมในสถานที่
ให้นมบุตรทีส่ ะอาด ปลอดภัย และสถานที่ ท�ำงานและสุขภาพ
ปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหารและนำ  �้
วัยท�ำงาน		
พัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณะให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด  เป็นต้น 			
หน่วยงานหลัก : รง. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / มท. /
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

๒.โครงการพัฒนารูปแบบ
กลไกการขับเคลือ่ น
งานอนามัยสิง่ แวดล้อม
สูก่ ารปฏิบตั ริ ะดับพืน้ ที่
โดยผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
มาตรการที่ 4 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

๓.๔ ใช้กลไกคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการในระดับภูมิภาค
หรือระดับจังหวัดในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นปัญหาของพื้นที่
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : กษ. / อก.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๖๒
๒

๖๓
๓

๖๔
สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สธ.
(ศูนย์อาชีว
เวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)
๐.1๕ ๐.๒ ๐.๒๕ ๐.๒๕
สธ.
(กรมอนามัย)

๒.๕ ๔.๒7

๖1

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง
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๔.๓ ใช้ ม าตรการทางสั ง คมเพื่ อ สร้ า ง
ความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการทีม่ ี
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
หน่วยงานหลัก : สธ. / พน.
หน่วยงานสนับสนุน : -

๔.๒ ส่งเสริมมาตรการต่างๆ เพือ่ สร้างแรง
จูงใจให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้ประกอบการร้าน
อาหาร ผูป้ ระกอบการธุรกิจนำ�้ มันเชือ้ เพลิง
โรงพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบการด้าน
โรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / กท. / พน.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๒

๖๓

๖๔

๒. โครงการมาตรฐาน
น�ำ้ ประปา   ดืม่ ได้
				

ระบบประปา
ทัว่ ประเทศ

1. โครงการส้วม
หน่วยงานรัฐ/
สาธารณะไทยและประกวด เอกชน /อปท.
สุ			
ดยอดส้วมสาธารณะ

สธ.
(กรมอนามัย)
สธ.
(กรมอนามัย)

ใช้งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1
แนวทางที  ่ 1.7

กท.
(กรมการท่องเทีย่ ว)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๐.๓ ๐.๓๕ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๕

๒.๖

๖1

๒. โครงการรณรงค์หอ้ งน�ำ้ ผูป้ ระกอบการด้าน
สาธารณะสะอาดเพือ่
การท่องเทีย่ วทีม่ ี
การท่องเทีย่ ว WC OK ห้องน�ำ้ สาธารณะ

๓

๖๐
๐.1 ๐.1๕ ๐.1๕ ๐.1๕

กลุ่มเป้าหมาย

1. การส่งเสริมการพัฒนา สถานบริการ
นวัตกรรมสถานบริการ สาธารณสุข
สาธารณสุข GREEN and
CLEAN Hospitals และ
ประกวดผลงาน

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

50

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

๖1

๖๒
๖๓

๖๔

๒
๒
๕.1 สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ถา่ ยทอดองค์ 1. การสือ่ สารสาธารณะ หน่วยงานภาคีที่ 1.๕ 1.๕ ๒
ความรูใ้ ห้กบั กลุม่ เป้าหมายและสาธารณะ การประชุมและมอบรางวัล ด�ำเนินงานด้าน
เพือ่ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรูแ้ ละ บุคคลและองค์กรดีเด่นด้าน อนามัยสิง่ แวดล้อม
ให้ความร่วมมือด�ำเนินงาน และเปลี่ยน อนามัยสิง่ แวดล้อมในการ
พฤติกรรมสุขอนามัยด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม                 จัดงานวันอนามัย
หน่ ว ยงานหลั ก : กรมประชาสั ม พั น ธ์ สิง่ แวดล้อมไทย
“๔
			กรกฎาคม”
กสทช.
1.๕ 1.๕ ๒
๒
๒
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / ศธ. ๒.การเผยแพร่ตน้ แบบและ อปท./สสจ.
แนวทางการพัฒนาอนามัย
สิง่ แวดล้อมทีด่ ขี อง อปท.
ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(EHA
		Forum)
๓. โครงการขับเคลือ่ น เด็กปฐมวัย พ่อแม่
ใช้งบประมาณเดียวในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นปฐมวัย ผูด้ แู ลเด็ก, ผูท้ ี่
มาตรการที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๔ ข้อที่ ๒
พ.ศ.๒๕๖๐
เกีย่ วข้องกับเด็ก
- มาตรฐานสถานพัฒนา โดยตรง เช่น ผูบ้ ริหาร
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ครู หน่วยงานเกีย่ วกับ
การจัด กศ.ปฐมวัย

มาตรการที่ ๕ สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

ศธ.
(ส�ำนักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์		

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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ต่อเนือ่ ง

๖๔

สธ.
(กรมอนามัย)

๖๓

ต่อเนือ่ ง

๖๒

สธ.
(กรมอนามัย)

๖1

ü
ü
ü
ü
ü
๒. การเผยแพร่ตน้ แบบ อปท./สสจ.
และแนวทางการพัฒนา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อนามัยสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี อง
อย่างเหมาะสม
อปท. ในการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
(EHA Forum)
๕.๓ ส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพ สมาคม ชมรม   1. ส่งเสริมการสร้างความ สสจ. / กรมอนามัย ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒
ภาคประชาสังคม น�ำแนวทางการด�ำเนิน เข้มแข็งเครือข่ายชมรม
งาน  ชดุ ความรู้ แนวทางปฏิบตั ิ และเกณฑ์ อนามัยสิง่ แวดล้อม
มาตรฐานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มไป แห่งประเทศไทย
ด�ำเนินการกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

กลุ่มเป้าหมาย

สธ.
(กรมอนามัย)

๕.๒ เผยแพร่รูปแบบ/ตัวอย่างการ
ด�ำเนินงานที่ดี เพื่อสร้างความตระหนัก
และจิ ต ส�ำนึ ก ร่ ว มในการด�ำเนิ น งาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่ ว ยงานหลั ก : กรมประชาสั ม พั น ธ์
กสทช.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

1. การจัดกิจกรรมรณรงค์
เนือ่ งในวันอนามัย
สิง่ แวดล้อมไทย
“๔ กรกฎาคม”

แผนงาน/โครงการ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

หน่วยงานภาคี
ü
ü
ü
ü
ü
ทีด่ �ำเนินงานด้าน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม
อนามัยสิง่ แวดล้อม/
เยาวชน /อปท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิ
จและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง
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๖1

๖๒

๖๓

๖๔

รวม

๕.๔ สื่อมวลชน ร่วมติดตาม ตรวจสอบ
และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บนฐานความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้อง
หน่วยงานหลัก : สมาคมผู้สื่อข่าว
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.
๓9 โครงการ

งบประมาณ 199.17 ล้านบาท

๐.๓๕

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

11 หน่วยงาน

สธ.
(กรมอนามัย)

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาระบบ บุคคลทัว่ ไปและ
ข้อมูลและเว็บไซต์ดา้ น เครือข่าย
อนามัยสิง่ แวดล้อม
			
		

กลุ่มเป้าหมาย

สธ.
(กรมอนามัย)

แผนงาน/โครงการ

๕.๓ ส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพ สมาคม ชมรม   ๒.การท�ำบันทึกความเข้าใจ สสจ. / กรมอนามัย ü ü ü ü ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ภาคประชาสั ง คม น�ำแนวทางการ ระหว่างชมรมอนามัย
อย่างเหมาะสม
ด�ำเนินงานชุดความรู้ แนวทางปฏิบตั ิ และ สิง่ แวดล้อมและชมรม
เกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ไปด�ำเนินการกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย และกรมอนามัยในการ
ด�ำเนินงานอนามัย
เฉพาะที่รับผิดชอบ
สิง่ แวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

1.1 ออกกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับ
ดู แ ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
คุณภาพอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
สุขาภิบาลอาหาร ในตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

๔

๖๒

๔

๖๓

ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

1.1 การพัฒนามาตรฐาน ประชาชนทัว่ ไป
ความสัน่ สะเทือนทีม่ ี
ผลกระทบต่อมนุษย์
		 	 

๖๐

1.7๕ ๓.๔๔

กลุ่มเป้าหมาย

1. พัฒนา ก�ำหนดมาตรฐาน ประชาชนทัว่ ไป
มาตรการ ด้านการจัดการ
คุณภาพอากาศ เสียง และ
ความสัน่ สะเทือน

มาตรการที่ 1 พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

๔

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓, ๔
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์: มีระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
1. มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการเชิงกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จังหวัดและประเทศ
๓. มีการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. ภายใน ๕ ปี 77 จังหวัดในประเทศไทย สามารถบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
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1.1 ออกกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับ
ดู แ ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
คุณภาพอากาฟศ การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
สุขาภิบาลอาหาร ในตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü
ü
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

1.๔ มาตรฐานควบคุมการ ประชาชนทัว่ ไป
ปล่อยทิง้ อากาศเสียจาก
โรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ของเสียเป็น
เชือ้ เพลิง
1.๕ มาตรฐานควบคุมการ ประชาชนทัว่ ไป
ปล่อยทิง้ ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์จากโรงงาน
อุตสาหกรรม

๖๒

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๖1

1.๓ การปรับปรุงมาตรฐาน ประชาชนทัว่ ไป
ควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศ
เสียจากโรงกลัน่ น�ำ้ มัน
ปิโตรเลียม

๖๐
ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

1.๒ มาตรฐานควบคุม
ประชาชนทัว่ ไป
การปล่อยทิง้ สารเบนซีน
และสาร 1, ๓-บิวทาไดอีน
ในรูปอัตราการระบาย
(Loading) จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี

แผนงาน/โครงการ
๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที  ่ ๔
และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
เป้าหมายที  ่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที  ่ ๓
และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
เป้าหมายที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที  ่ ๓  
และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
เป้าหมายที  ่ ๓

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1.1 ออกกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับ
ดู แ ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
คุณภาพอากาฟศ การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
สุขาภิบาลอาหาร ในตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๐.1 ๐.1

๒. ประกาศกรมควบคุม อปท. และเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
มลพิษ ๓ ฉบับ
๒.1 หลักเกณฑ์ทางวิชาการ
ส�ำหรับระบบการผลิต
เชือ้ เพลิงขยะจากขยะ
มูลฝอยชุมชน
๒.๒ หลักเกณฑ์พนื้ ฐาน
ส�ำหรับเตาเผามูลฝอยชุมชน

๖๒

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๖1

1.7 มาตรฐานควบคุมค่า ประชาชนทัว่ ไป
ความเข้มกลิน่ จากโรงงาน
ยางพารา

๖๐
ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

1.๖ มาตรฐานควบคุม ประชาชนทัว่ ไป
ฝุน่ ละอองฟุง้ กระจายจาก
เรือทีม่ กี ารขนถ่ายสินค้า
ระหว่างกัน

แผนงาน/โครงการ

๐.1

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

ใหม่

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

ต่อเนือ่ ง

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓, ๔
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1.1 ออกกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับ
ดู แ ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
คุณภาพอากาฟศ การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
สุขาภิบาลอาหาร ในตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อปท.และ
ส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

๐.1๕

๖1

๔. จัดท�ำร่างประกาศ
กรมอนามัย 1 เรือ่ ง
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขการตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีและ
การฝึกอบรมความรู้

๖๐

๐.๒

กลุ่มเป้าหมาย

๓. การพัฒนามาตรฐาน อปท.และเอกชน
สุขาภิบาลอาหารและ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
- (ร่าง) ประกาศกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธกี ารอบรม
ผูป้ ระกอบกิจการและ
ผูส้ มั ผัสอาหาร

๒.๓ หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยีการจัดการขยะ
มูลฝอยทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แผนงาน/โครงการ
๖๒

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
ประเด็นที่ ๔.๖

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1.1 ออกกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับ
ดู แ ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
คุณภาพอากาฟศ การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
สุขาภิบาลอาหาร ในตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

๕. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมาย ร่าง
กฎกระทรวง ๔ ฉบับ
1) ร่างกฎกระทรวงก�ำหนด อปท.และ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ ส่วนราชการ
เงือ่ นไขการด�ำเนินการ
ที่เกี่ยวข้อง
จัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย
ร่วมกันของราชการ
ส่วนท้องถิน่ กับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ อืน่
๒) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย อปท. และ
การก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ส่วนราชการ
พ.ศ....
ที่เกี่ยวข้อง
๓) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย อปท. และ
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ ส่วนราชการ
บริการเก็บ ขน และก�ำจัด ทีเ่ กีย่ วข้อง
มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
๔) ร่างกฎกระทรวงก�ำหนด อปท. และ
มาตรฐานคุณภาพนำ�้ บริโภค ส่วนราชการ
ประเทศไทย พ.ศ. ....
ทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนงาน/โครงการ
๖1

๖๒

๐.๕ ๐.๖ ๐.๖

๖๐

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓, ๔
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1. โครงการฝึกอบรมเชิง อปท.
ปฏิบตั กิ ารหลักสูตร
การบังคับใช้กฎหมายและ
การจัดการเรือ่ งร้องเรียน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามพระราช
บัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕

7. โครงการพัฒนาสุขาภิบาล - ผูป้ ระกอบการ
อาหารในแหล่งท่องเทีย่ ว      อาหาร
(อาหารริมบาทวิถี)
- อปท.

1.๒ ใช้กลไกคณะกรรมการต่าง ๆ ใน
ระดับจังหวัด สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบี ย บ แนวทางปฏิ บั ติ ต ่ า ง ๆ เพื่ อ
ก�ำกับ ดูแล ป้องกันปัญหาและบริหาร
จั ด การด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มตาม
ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
หน่วยงานหลัก : มท.(จังหวัด)
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

กลุ่มเป้าหมาย

๖. โครงการพัฒนาระบบ อปท.ส่วนราชการ
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร เอกชนทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
สูค่ ณุ ภาพระบบบริการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
ยุ		 	 
ค ๔.๐

แผนงาน/โครงการ

1.1 ออกกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับ
ดู แ ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
คุณภาพอากาฟศ การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
สุขาภิบาลอาหาร ในตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๓

๒.๐

๖1

๖๓

๖๔

ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

๖๒

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

ใหม่

ใหม่

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)
สธ.
(กรมอนามัยร่วมกับ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1.๔ ก�ำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : อก.

1.๓ จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานและ
ชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : มท. / อก.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

๖๒

๐.1 ๐.1

๒. จัดท�ำโปรแกรมก�ำกับ คณะกรรมการ
ติดตามการด�ำเนินงานของ สาธารณสุขจังหวัด
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด

		 		
		 		

๐.๕ ๐.๕

1. จัดท�ำระบบพิทกั ษ์และ ประชาชน
คุม้ ครองสิทธิของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข

1.๕ 1.๕

๖1

๒. เผยแพร่และส่งเสริม องค์กรปกครอง
การบังคับใช้พระราชบัญญัติ ส่วนท้องถิน่
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๖๐

๖๐
๐.๕

กลุ่มเป้าหมาย

1. สร้างต้นแบบการใช้ องค์กรปกครอง
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ส่วนท้องถิน่
การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แผนงาน/โครงการ

1

๖๔

๐.1 ๐.1

๐.๕ ๐.๕

1.๕ 1.๕

1

๖๓

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1.๔ ก�ำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : อก.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

โรงงานทีม่ ปี ญั หา
มลพิษสูงในเขต
กทม. และ
ต่างจังหวัด

			

			
๕. โครงการจัดท�ำ
โรงงานอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์และพัฒนา
ระบบมาตรฐานงานก�ำกับ
และอนุญาตโรงงาน

๔. กิจกรรมตรวจก�ำกับ
ดูแลสถานประกอบการ

๓. จัดการประชุม
คณะกรรมการและ
คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์
เพือ่ ตรวจสอบการใช้
กฎหมายของ อปท. และ
คุ			
ม้ ครองสิทธิประชาชน

แผนงาน/โครงการ
๖1

1.9

๖๓

๖๔

1.๖ 1.๖

๐.๔19 ๐.๔19 ๐.๔19

๖๒

1.๖ 1.๖ 1.๖

๖๐

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กมร.กรอ.))

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กร.1 กรอ.))

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๓, ๔

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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กลุ่มเป้าหมาย

๖. แผนการส�ำรวจและเก็บ โรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เยือ่ และกระดาษ
เพือ่ จัดท�ำร่างหลักเกณฑ์
มาตรฐานงานก�ำกับโรงงาน
ส�ำหรับผูต้ รวจสอบเอกชน

แผนงาน/โครงการ

๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

1. ความสัมพันธ์ของสภาพ
ภูมอิ ากาศทีส่ ง่ ผลต่อยุงลาย
พาหะของโรคไข้เลือดออก
ในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
ในการวางนโยบาย
และแผนการควบคุม
โรคให้มปี ระสิทธิภาพ
และตรงเป้าหมาย
ตลอดจนสามารถให้
ความรูก้ บั ประชาชน
ในการก�ำจัดยุงลาย
พาหะให้ถกู ต้อง
เหมาะสม เพือ่ ลด
อัตราการแพร่
ระบาดของโรคทีม่ กั
เกิดการระบาด
ซ�ำ้ ซ้อนในประเทศ

มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.๔ ก�ำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : อก.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

1.9

๐.๐9๓

๖1

๖๒

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สถาบันการศึกษา
(มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา
ภายใต้การบริหาร
ทุนของส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน))

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กมร.กรอ.))

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒,
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
๓, ๔
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง
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๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

กษ.
(กรมวิชาการเกษตร)

๖๔

9.62 12.02 8.30

๖๓
กษ.
(กรมวิชาการเกษตร)

๖๒

๓.๔๒

๖1

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

1) การประเมินการได้รบั ประชาชนทัว่ ไป
สัมผัสสารพิษและผลกระทบ
ต่อสุขภาพในประชากรที่
อาศัยอยูร่ อบบริเวณ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ü
ü
ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
และพิษวิทยา)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๓. โปรแกรมวิจยั : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และการฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมของแหล่งทิง้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์
(Assessment of the health effects of exposure to toxic  chemicals from e-waste recycling and remediation of the disposal site)

๒. โครงการวิจยั การส�ำรวจ นักวิชาการจาก
สารพิษตกค้างในสิง่ แวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ
บริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยและ และเอกชน
วิจยั สารพิษตกค้างในพืชผัก
ผลไม้ทมี่ คี วามเสีย่ งจากวัตถุ
อันตรายทางเกษตร
3. พัฒนาระบบการผลิตพืช เกษตรบนพืน้ ทีส่ งู
อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ทีส่ งู
เขาหัวโล้นภูทบั เบิก
เขาหัวโล้นภูทบั เบิก
อ.หล่มเก่า
(ทับเบิกโมเดล)
จ.เพชรบูรณ์ และ
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
และพืน้ ทีส่ งู
เขาหัวโล้นบนภูหนิ
ร่องกล้า อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

63

๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

ü

๖๐

ü

๖๒

ü

๖๓

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

ü

๖๔

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

1) การตอบสนองในระดับ ประชาชนทัว่ ไป
เซลล์และโมเลกุลต่อการ
ได้รบั สารหนูในช่วงแรกของ
ชีวติ ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสารพันธุกรรมและ
การควบคุมหน่วยพันธุกรรม

ü

ü
ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

ใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๔. โปรแกรมวิจยั : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รบั สัมผัสสารหนู  (Assessment of the adverse health impacts of arsenic exposure)

๒) การใช้พชื ในการบ�ำบัด ประชาชนทัว่ ไป
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ ณ บ่อขยะ
หมูบ่ า้ นโคกสะอาด
อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ  ์
(Phytoremediation and
recovery of e-waste
and metals from
contaminated waste
sites)

(Assessment of exposure
to toxic substances
and health effects in
population living in the
electronic waste
(e-waste) recycle sites)

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)
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๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ความสอดคล้อง

๒) การพัฒนาวิธกี าร
ประชาชนทัว่ ไป
ทดสอบในหลอดทดลอง
และในสัตว์ทดลองเพือ่ การ
ประเมินความเสีย่ งของสาร
ทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบ
ต่อมไร้ทอ่ : การศึกษา
ผลของสารเคมีในกลุม่ ยา
ปราบวัชพืชและโลหะ
(Development of in
vitro and in vitro model
for risk assessment of
endocrine disruptor:
Effects of herbicides
and metals)

1) การพัฒนาระบบตรวจ ประชาชนทัว่ ไป
สารเคมีปอ้ งกันก�ำจัด
ศัตรูพชื (Development
of biosensor system for
detection
of pesticides)
			
ü

ü

ü

ü

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
และพิษวิทยา)

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม
และพิษวิทยา)
ใหม่

ใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
๖๐ ๖1 ๖๒ ๖๓ ๖๔
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
๕. โปรแกรมวิจยั :  การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพจากโลหะและสารก�ำจัดวัชพืชในประเทศไทย (Evaluation of Environment and Health Impacts
of Metals and Herbicide Uses in Thailand)
แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)
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๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) ตัวบ่งชีท้ างชีวภาพของ ประชาชนทัว่ ไป
สาร Bisphenol A (BPA)
ปนเปือ้ นในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
มาบตาพุด  (Bioindicator
of Bisphenol A (BPA)
contamination in Map
Ta Phut Industrial
Estate area)

1) การประเมินมลพิษ ประชาชนทัว่ ไป
ในสิง่ แวดล้อมและ
อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคใน
ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง (Assessment of
toxic pollutants and
incidence of diseases
in the populations living
near the industrial
estates in Rayong
province)

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ความสอดคล้อง

ü

ü

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

ใหม่

ใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
๖๐ ๖1 ๖๒ ๖๓ ๖๔
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
๖. โปรแกรมวิจยั : Assessment of Health and Environmental Impacts of Pollutants: Industrial estates in Rayong Province
แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)
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๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

๔) การประเมินการ
ประชาชนทัว่ ไป
ปนเปือ้ นโลหะหนักใน
อาหารทะเลบริเวณเขต
นิคมอุตสาหกรรมและ
อาหารทะเลทีว่ างจ�ำหน่าย
ทัว่ ไป (Assessment of
metals contaminated
seafood products from
industrial areas and
commercial seafood
products)		

๓) การประเมินผลกระทบ ประชาชนทัว่ ไป
ต่อสุขภาพจากการได้รบั
สัมผัสมลพิษสิง่ แวดล้อม
ในประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง (Assessment of
health effects of
exposure to toxic
pollutants in population
living around industrial
estates in Rayong
province)
			

แผนงาน/โครงการ
๖๐
ü

๖๒
ü

๖๓

พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ü

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง
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๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

๖) การศึกษาปนเปือ้ นของ ประชาชนทัว่ ไป
ปรอทในสิง่ แวดล้อมบริเวณ
ชายทะเลมาบตาพุด (The
Study of Mercury
Contamination in
Environment from Map
Ta Phut Coastal)

๕) การสะสมตามห่วงโซ่ ประชาชนทัว่ ไป
อาหารของสาร Bisphenyl
A และ PAHs ในแหล่ง
เลีย้ งหอยแมลงภู่ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง (Biomagni
fication of BisphenolA
(BPA) and PAHs in
cultured Green mussel
food chains from Map
Ta Phut Industrial
Estate, Rayong Province)

แผนงาน/โครงการ
๖๐

๖๒

๖๓

พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ü

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง
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๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ,
กระทรวงท่องเทีย่ ว,
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย,
บ.เอกชนผูป้ ระกอบ
กิจการท่องเทีย่ ว
กลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ ี
การระบายมลพิษสู่
สิง่ แวดล้อมในแต่ละ
ภูมภิ าค ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคใต้

8. โครงการวิจยั เพือ่ การ
สร้างระบบการสือ่ สาร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว

9. โครงการวิจยั มลพิษ
อุตสาหกรรมเชิงพืน้ ที่
๒๕๖๒-๒๕๖๔

7. โปรแกรมวิจยั :
ประชาชนทัว่ ไป
การประเมินผลกระทบของ
สารมลพิษในอากาศ
1) การศึกษาผลกระทบต่อ
สุขภาพของการได้รบั
ฝุน่ ละอองขนาดต่างๆ
(PM1๐, PM๒.๕) และ
สารมลพิษในอากาศของ
ประชาชนในกรงเทพฯ และ
ปริมณฑล

แผนงาน/โครงการ
๖๐
ü

๖๒
ü

๖๓
ü

๖๔

๒๐

๓

๒

ü
ü
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

๒

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

ใหม่ และ
ต่อเนือ่ ง

อก.
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กวภ.กรอ.))

ใหม่

ศธ.
(มหาวิทยาลัยบูรพา)

ศธ.
(ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและ
พิษวิทยา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ดา้ น
ความมัน่ คง
11.1 การรักษา
ความสงบภายใน
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๓

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง
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๒.๒ ศึกษาวิจยั จัดการความรู้ ถอดบทเรียน
จากชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาค
เอกชนและภาครัฐ ที่มีผลการด�ำเนินงาน
เด่ น ทางวิ ช าการ หรื อ นวั ต กรรมด้ า น
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยง
การใช้สารทดแทนสารเคมีอนั ตรายในภาค
การเกษตร ภาคครั ว เรื อ น และภาค
สาธารณสุขเป็นต้น และเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / ศธ. /
มท.

๒.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว. / สวรส. /
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนในพืน้ ที่
เสีย่ งพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี
๒9 จังหวัด

ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการความร่วมมือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพัฒนาระบบ
ตอบสนองและงานวิจยั ต่อ
อุบตั เิ หตุสารเคมี ระหว่าง
National Institute of
Health อเมริกา และ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรมการแพทย์

1๐. ผลกระทบของระบบ
การจัดการสิง่ ปฏิกลู กับการ
ติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั และ
พยาธิในล�ำไส้ชนิดอืน่ ๆ

แผนงาน/โครงการ
๖๐

๖1

ü

พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๐.๕

๖๒

๓

๖๓

๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒.๒ ศึกษาวิจยั จัดการความรู้ ถอดบทเรียน
จากชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาค
เอกชนและภาครัฐ ที่มีผลการด�ำเนินงาน
เด่นทางวิชาการ หรือนวัตกรรมด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยง การใช้
สารทดแทนสารเคมี อั น ตรายในภาค
การเกษตร ภาคครั ว เรื อ น และภาค
สาธารณสุขเป็นต้น และเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส. / ศธ. /
มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๖๓

๖๔

		 

๔. การลดการใช้งานและ
การจัดการสารเคมี
ปราบศัตรูพชื ในพืน้ ที่
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
เกษตรกรในจังหวัด
หนองบัวล�ำภู/
ส�ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ
/ส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ /
ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ส�ำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์/
ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัด

1๐.9

ศธ.
(มหาวิทยาลัย
นเรศวร)

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

๖๒

๓. สรุปบทเรียนการแก้ไข ต�ำบลหน้าพระลาน ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕
ทส.
ปัญหาฝุน่ ละอองบริเวณ จังหวัดสระบุรี
(กรมควบคุมมลพิษ)
เขตควบคุมมลพิษ
ต�ำบลหน้าพระลาน
จั										
งหวัดสระบุรี

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๖1
ต่อเนือ่ ง

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

๒. โครงการส�ำรวจและ พืน้ ทีต่ �ำบลมาบตาพุด
ประเมินแหล่งระบาย
จังหวัดระยอง
สารเบนซีน และ 1,๓-บิวทา  
ไดอีน ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
จังหวัดระยอง

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๔
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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1. โครงการผลิตวัสดุอา้ งอิง พัฒนาวัสดุอา้ งอิง
และพัฒนาหน่วยวัดใหม่ และโปรแกรม
ทางด้านเคมีและชีวภาพ ทดสอบความช�ำนาญ
เพือ่ ให้บริการและตอบสนอง เพือ่ สร้างความ
ความต้องการ (ด้าน
เข้มแข็งให้
สิง่ แวดล้อม) ภายในประเทศ ห้องปฏิบตั กิ าร
การทดสอบด้าน
สิง่ แวดล้อม
ในประเทศ

๒.๓   ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อ
สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอนามัยสิ่ง
แวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / วท.

นักวิชาการ
กรมอนามัย

กลุ่มเป้าหมาย

๕. แผนวิจยั ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม กรมอนามัย

แผนงาน/โครงการ

			

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๔.๕๓๕

๔

๖1

๖๓

๖๔

ü
ü
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม

ü

๖๒

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๒
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒.๓   ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อ
สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอนามัยสิ่ง
แวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส. / วท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

8

ü

๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศธ.
(มหาวิทยาลัยบูรพา)

สธ.
(กรมอนามัย+
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง)
อย่างเหมาะสม

๒

๖๓

8

1.7

๔.๒๕

๖๒

๔. โครงการพัฒนา
บริษทั เอกชนด้าน
ห้องปฏิบตั กิ ารอนามัย อุตสาหกรรม องค์กร
สิง่ แวดล้อม เพือ่ การจัดตัง้ เอกชน ด้านวิชาการ
ศูนย์วจิ ยั เพือ่ ส่งเสริมอนามัย หน่วยงานราชการ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ความเป็น ด้านวิชาการในระดับ
เลิศในภาคตะวันออก
ภูมภิ าค หน่วยงาน
ราชการด้านการ
บริหารในระดับ
ภูมภิ าคและท้องถิน่

๖1

ü

๖๐

นักวิชาการ/
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง

๓. สัมมนาวิชาการด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและสุขภาพ

๒. โครงการพัฒนามาตรฐาน พัฒนาวัสดุอา้ งอิง
การวัดและวัสดุอา้ งอิง โปรแกรมทดสอบ
รับรองเพือ่ สนับสนุนงาน ความช�ำนาญ เพือ่
ทางด้านทดสอบยานยนต์ สร้างความเข้มแข็ง
และชิน้ ส่วนยานยนต์เพือ่ ให้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ทดสอบด้าน
สิง่ แวดล้อม
ในประเทศ

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๔

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุดโครงการวิจยั
อปท./สสจ./รพ.สต.
การพัฒนาระบบอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ชุมชนทีเ่ อือ้
ต่อสุขภาพดี

แผนงาน/โครงการ
๖๐

๓.1 พัฒนาฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ด ้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และน�ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การท�ำงาน
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / ดท.(สสช.)
หน่วยงานสนับสนุน : วท.(สทอภ.)
ü

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๔

๖1

			
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยงานและ
๒ .๔1๕. 1.๐๓๕
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนทีส่ นใจ
ชุมชน
		 	

1. โครงการจัดท�ำท�ำเนียบ ทุกภาคส่วนและ
รายการสารเคมีทมี่ อี ยูใ่ น ประชาชนทัว่ ไป
ประเทศไทย เล่มที่ ๒
ปี ๒๕๕9

มาตรการที่  ๓  พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒.๕ ก�ำหนดให้มีประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย
ของประเทศ
หน่วยงานหลัก : วช. / สกว.
หน่วยงานสนับสนุน : -

๒.๔ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหา
ในอนาคต
หน่วยงานหลัก : ศธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๕

๖๒
๒.๕

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

สธ.
(ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมายที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓.1 พัฒนาฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ด ้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และน�ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การท�ำงาน
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / ดท.(สสช.)
หน่วยงานสนับสนุน : วท.(สทอภ.)

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๖1

๖๒
๒

๖๔
สธ.
(กรมอนามัย)

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

ü

ü

ü

ü

ü

สธ.
(กรมอนามัย)

๖. โครงการพัฒนาโปรแกรม สถานบริการ
คาร์บอนฟุตปรินท์ ตาม สาธารณสุขของรัฐ
โครงการพัฒนาอนามัย และเอกชน
สิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล

๐.๓

สธ.
(กรมอนามัย)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
											 สิง่ แวดล้อม

๕. พัฒนาโปรแกรม/
หน่วยงานและ
ฐานข้อมูลสุขาภิบาลอาหาร ประชาชนทีส่ นใจ
และน�ำ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ หน่วยงานและ
๐.๕ ๐.๔ ๐.๔ 1
1
สธ.
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ข้อมูลสารสนเทศอนามัย- ประชาชนทีส่ นใจ
(กรมอนามัย)
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที่ ๔
สิง่ แวดล้อมของประเทศไทย
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
(National Environmental
Health Information
สิง่ แวดล้อม
System
: NEHIS)
											

๒

๖๓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ท  ี่ ๔
ด้านการสร้างการ
เป้าหมายที  ่ ๔
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
											 สิง่ แวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

๓. พัฒนาระบบข้อมูล
หน่วยงานและ
สารสนเทศด้านสุขภาพและ ประชาชนทีส่ นใจ
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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๓.๒ สร้างช่องทางการเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งสถิติที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในการพัฒนางาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : ดท.(สสช.) / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : กษ. / มท.
รวม

๓.1 พัฒนาฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ด ้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้า
ถึ ง ข้ อ มู ล และน�ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ท�ำงาน
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส. / ดท.(สสช.)
หน่วยงานสนับสนุน : วท.(สทอภ.)

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

๖1

๖๒

๖๓

๖๔

7. โครงการเพิม่
สถานบริการ
๐.๕ 1
ประสิทธิภาพการบริหาร สาธารณสุข/อปท.
จัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
โดยปรับปรุงระบบก�ำกับ
ขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ แบบ
Infection waste Digital
System
Tracking
			 
1.๒ 1.๖๕
8. โครงการส่งเสริมและ ทุกภาคส่วนและ
พัฒนาการบริการท่องเทีย่ ว ประชาชนทัว่ ไป
สีเขียว (Green Tourism)
โดยกิจกรรมรณรงค์การเก็บ
ขยะริมชายหาด และปัน่
จักรยานเก็บขยะตาม
แหล่งท่องเทีย่ ว และเก็บ
ขยะในทะเล
			 
1. โครงการศึกษาและ
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
๐.๕
พัฒนาระบบข้อมูลและ
แผนทีภ่ มู ศิ าสตร์ดา้ น
สุขาภิบาลและสุขอนามัย
ในพืน้ ทีถ่ นิ่ ทุรกันดาร
(กรมอนามัย)
		
60 โครงการ
งบประมาณ 182.57 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.

ใหม่

1๓ หน่วยงาน

กท.
(กรมการท่องเทีย่ ว)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

๖1

1.1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก :
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

		

1. โครงการอบรมความรู้ แพทย์และพยาบาล
พืน้ ฐาน
- ส�ำหรับแพทย์
หลักสูตร ๒ เดือน
(ด้านอาชีวเวชศาสตร์)
- ส�ำหรับพยาบาล
(ด้านอาชีวอนามัย)

๖๒

ü
ü
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนือ่ ง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิ
จและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
1. ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและสถาบันวิจยั ทีม่ แี ผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอืน่ ๆ ในการด�ำเนินงานหรือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรืออาชีวอนามัย
๓. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน 1,๐๐๐,๐๐๐ คน มีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแกนน�ำในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์: มีระบบป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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1.1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก :
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

๖๒
ü

๖๓

ต่อเนื่อง

ü

ศธ.
(สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์)

ü

ü
ü
ü
ü
ü
๕. Training Course on บุคลากรด้าน
Environmental
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
Toxicology
อย่างเหมาะสม

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ต่อเนือ่ ง

ศธ.
(สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์)

ศธ.
(สถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์)

ü
ü
ü
ü
ü
๔. Training Course on บุคลากรด้าน
Risk Assessment and อนามัยสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
Risk Management of
อย่างเหมาะสม
Chemicals
		

ü

๖๔

ศธ.
(สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์)

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ü

ü

๓.International Training บุคลากรด้าน
Course on Detection of อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental
Pullution, Testing and
Screening of Toxicity

๖๐
ü

กลุ่มเป้าหมาย

๒. International
บุคลากรด้าน
Training Course on
อนามัยสิง่ แวดล้อม
Environmental and
Health Risk Assessment
and Management of
Toxic  Chemicals

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

1.1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก :
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อเนื่อง

ศธ.
(สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์)

ü		ü		ü
8. Advanced
บุคลากรด้าน
International Training อนามัยสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
Course in Occupational
อย่างเหมาะสม
and Environmental
Health

อย่างเหมาะสม

ต่อเนื่อง

๖๔

ศธ.
(สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์)

๖๓

ü
ü
ü
ü
ü
บุคลากรด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

๖๒

7. International  
Training Course on
Principles of
Environmental
Toxicology, Toxicity
Testing and Safety
Evaluation

๖1
ต่อเนื่อง

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศธ.
(สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์)

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

๖. International
บุคลากรด้าน
ü
ü
ü
ü
ü
Training Course on อนามัยสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม
Environmental
Immunotoxicolgy and
Reproductive
Toxicology

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง
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พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

ü

๖๒

1. โครงการนิเทศแพทย์ แพทย์และพยาบาล
และพยาบาลที่จบหลักสูตร
ระยะสั้นด้านอาชีว
เวชศาสตร์และอาชีว
อนามัย และแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาเวชศาสตร์
ป้องกันแขนงอาชีว
เวชศาสตร์ และพยาบาล
เฉพาะทางอาชีวอนามัย
จากโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

๖1

1.๒.ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาในการ
จั ด ท�ำหลั ก สู ต ร และจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ
พั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
อนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น
หน่วยงานหลัก : ศธ.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

๖๐
ü
ü
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

9. International
บุคลากรด้าน
Training Course on อนามัยสิ่งแวดล้อม
Detection of
Environmental
Pollutants and
Monitoring of Health
Effect

แผนงาน/โครงการ

1.1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก :
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ศธ.
(สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์)

สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง
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1.๒ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดท�ำ
หลั ก สู ต ร และจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น
หน่วยงานหลัก : ศธ.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๖๐

		
		

	 
๔. โครงการประชุมพัฒนา
ครู กศน. เพื่อส่งเสริม
สุขภาวะชุมชนจังหวัด
ชายแดนใต้
1. ครู กศน. ต�ำบล
ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ จ�ำนวน
๓๒๖ คน
๒. นักศึกษา กศน.
๓. ประชาชนทั่วไป

๓. โครงการพัฒนาระบบ กรมอนามัย/
1
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ/
และส่งเสริมสุขภาพ
อปท./ภาคีเครือข่าย

๒. จัดท�ำหลักสูตรการเรียน เจ้าหน้าที่
การสอนเรื่องการเปลี่ยน- สาธารณสุข
แปลงสภาพภูมิอากาศและ นักศึกษาแพทย์
สุขภาพส�ำหรับเจ้าหน้าที่ และสาธารณสุข
สาธารณสุ
	 	 ขทุกระดับ

แผนงาน/โครงการ

๒.1๐7

๖๓

๖๔

1.๕ 1.๖

ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

๖๒

1.๕ 1.๕

๖1

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ศธ
(ส�ำนักงาน กศน.)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหม่

ต่อเนื่อง

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ 1   
ด้านการพัฒนาและ การเสริมสร้าง
เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๔
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง
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1.๓ สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
เช่น แพทย์และบุคลากรด้านเวชกรรม
สิง่ แวดล้อม ระบาดวิทยาอนามัยสิง่ แวดล้อม
และพิษวิทยา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : ศธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ü

๖๒

๒

๒

แพทย์ประจ�ำบ้าน 1.๕
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาชีวเวชศาสตร์,
พยาบาล ,
นักวิชาการและ
บุคลากรสาธารณสุข

๓. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
(พัฒนาแพทย์ประจ�ำบ้าน
และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมภาคสนาม ,
อบรมแพทย์หลักสูตรการ
จัดการอาชีวอนามัยและ

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

1๐.๒ 1๐

- เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
- นักศึกษาแพทย์
และสาธารณสุข

1. โครงการอบรมความรู้
อาชีวเวชศาสตร์
- ด้านโรคปอด จากการ
ท�ำงาน
- ด้านโรคหู ตา จากการ
ท�ำงาน

๖๐

๒. โครงการพัฒนาอนามัย สสจ./อปท.
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ    
- พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

๒

1๐

๖๓

๒

1๐

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ.นพรัตน์
กรมการแพทย์)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง
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1.๓ สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
เช่น แพทย์และบุคลากรด้านเวชกรรม
สิง่ แวดล้อม ระบาดวิทยาอนามัยสิง่ แวดล้อม
และพิษวิทยา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : ศธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย

๔. สนับสนุนองค์ความรู้ สสจ., รพศ./รพท./
คู่มือ แนวทางหลักสูตร รพช., รพ.สต.,
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
หน่วยบริการ สธ.  
สาธารณสุขและหน่วยงาน ทั่วประเทศ, และ
ที่เกี่ยวข้องใช้ในการ
อปท./ประชาชน
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม ในพื้นที่เสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพ เช่น
คู่มือจัดท�ำแนวทางการ
ดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
สัมผัสขยะในหน่วยบริการ
สุขภาพ หลักสูตรครูเพื่อ
ป้องกันสารตะกั่วในเด็ก
เป็นต้น		

เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน , อบรมหลักสูตร
การบริหารระดับสูงด้าน
สุขภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม,
อบรมบุคลากรหลักสูตร
พื้นฐานด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)

แผนงาน/โครงการ
๖๐

ü

๖๒

พิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

ü

๖1

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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กลุ่มเป้าหมาย

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่
บุคลากรด้านสุขาภิบาล ผู้รับผิดชอบงาน
อาหาร “หลักสูตรผู้
สุขาภิบาลอาหาร
ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร” และน�้ำของ
(Food Sanitation
หน่วยงานต่าง ๆ
Inspector; FSI)
ที่สนใจ

แผนงาน/โครงการ

1.๕ สนับสนุนความก้าวหน้าให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่  ในสายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : นร.(ส�ำนักงาน กพ.)

1. โครงการตรวจประเมิน แพทย์ที่เข้าร่วม
ผู้จบการฝึกอบรมแพทย์ การประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ป้องกันแขนงอาชีว
เวชศาสตร์

1. โครงการอบรมความรู้ พยาบาลใน
1.๔ จัดให้มีการวางแผนก�ำลังคน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พืน้ ฐานด้านอาชีวอนามัย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งระบบเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ และ ส�ำหรับพยาบาล
กระจายก�ำลังคนอย่างเหมาะสม
หน่วยงานหลัก : สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

1.๓ สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
เช่น แพทย์และบุคลากรด้านเวชกรรม
สิง่ แวดล้อม ระบาดวิทยาอนามัยสิง่ แวดล้อม
และพิษวิทยา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : ศธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ü
พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๖1

๖๒

๖๓

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

ใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง

สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)
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๖๔

๓.๒ ๓.๒

๓.๒ ๓.๒

1

สธ.
(กรมอนามัย)

ต่อเนื่อง

ใหม่

ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ)

1

1

1

ใหม่

สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

พิจü
ารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

2.5 2.5

๖๓
ใหม่

๒

๖๒

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

สธ.
(กรมอนามัย)

๒

1.๕ สนับสนุนความก้าวหน้าให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ ๒. โครงการส่งเสริมการ บุคลากร
หน้าที  ่ ในสายงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม พัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอนามัย
และอาชีวอนามัย
รุ่นใหม่ (Gen Y) ด้าน
หน่วยงานหลัก : สธ.
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุน : นร. (ส�ำนักงาน กพ.)
มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.1 วิเคราะห์ความต้องการและความ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรด้าน
จ�ำเป็น และวางแผนการพัฒนาศักยภาพ บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวอนามัย
บุ ค ลากร ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของ ส�ำหรับการเข้าถึงของคน สังกัดกระทรวง
วัยท�ำงาน
สาธารณสุขและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่าย
หน่วยงานหลัก : มท.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ศธ.
		 	 	 
1
๒.๒ อบรมให้ความรู้บุคลากรขององค์กร 1. อบรมพัฒนาศักยภาพ ส�ำนักงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับบริหาร และ บุคลากรด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมภาค/
และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับปฏิบัติการในการด�ำเนินงาน
และสิ่งแวดล้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง    ขยะมูลฝอย
จังหวัด
หน่วยงานหลัก : มท. / ศธ. / สธ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทส.
๒. โครงการพัฒนาอนามัย อปท./สสจ.
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่  EEC  
- พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุขและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กลุ่มเป้าหมาย
๖1

แผนงาน/โครงการ
๖๐

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างการ เป้าหมายที่ ๓
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
เศรษฐกิ
จและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

๒.๕ ให้สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
หน่วยงานหลัก : ศธ.
หน่วยงานสนับสนุน : สธ. / ทส.

๒.๔ จัดให้มหี รือปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถ
รองรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : มท.
หน่วยงานสนับสนุน : -

1. โครงการประชุมวิชาการ นักวิชาการด้าน
ความท้าทายของสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม/
เพื่อจัดท�ำเป้าหมายการ สาธารณสุขไทย
พัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ และต่างประเทศ
และนานาชาติ
	 		

๒.๓ ก�ำหนดให้บุคลากรขององค์กร
1. โครงการพัฒนา
อปท.
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงาน ศักยภาพบุคลากรอนามัย
อนามัยสิง่ แวดล้อม ต้องได้รบั การฝึกอบรม สิ่งแวดล้อมของ อปท.
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักสูตร โดยศูนย์ฝึกอบรมด้าน
ที่สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ อนามัยสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
กรมอนามัย
หน่วยงานหลัก : มท.
หน่วยงานสนับสนุน : ศธ. / สธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖๐

๖๒

๖๓

พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ü

ü
ü
ü
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม

๖1

๖๔

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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กลุ่มเป้าหมาย

๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางปัญญา
และสังคม ทีเ่ อือ้ ให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู ้ ด ้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถเลื อ กและ
ตัดสินใจ มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ที่จะส่ง
ผลดีต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม   
หน่วยงานหลัก : มท. / สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : -

๓.1 จัดให้มี หรือบูรณาการโครงการ/
กิจกรรมด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ เสริม
สร้างศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น อาสาสมัครภาคประชาชน
อื่น ๆ  หรือแกนน�ำชุมชน ในการด�ำเนิน
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

		

1. จัดท�ำสื่อสาธารณะและ ประชาชนทั่วไป
สื่อ social media ความรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

			
๒. โครงการพัฒนารูปแบบ อสม. และแกนน�ำ
การจัดการน�้ำบริโภคใน ชุมชน ในพื้นที่
เป้าหมาย
พื้นที่ ๒๕ ลุ่มน�้ำ

1. โครงการพัฒนาอนามัย ประชาชนทุก
สิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน กลุ่มวัย
ทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี

มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความรอบรู้และขีดความสามารถของภาคประชาชน

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

๖๐

* อยู่ใน
ยุทธ์ 1
มาตรการ
1
แนวทาง
1.๖
(โครงการ
เดียวกัน)

๒.๕

๖๒

1.๕ 1.๕

๒

๖1

๖๔

๒

๒

๒.๕ ๒.๕

๖๓

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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ü

พิจารณา
จัดสรร
งบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๖1

1.๕

๖๒

๒

๖๓

๖๔
สธ.
(ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
รพ. นพรัตน์
กรมการแพทย์)

สธ.
(กรมอนามัย)

๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๐.๕ ๐.๕
๓.๔ ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน    1. รวบรวม/สรรหา อสม. อสม./แกนน�ำชุมชน
แกนน�ำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน�ำชุมชนด้าน /อปท.
ประจ�ำหมู ่ บ ้ า น พั ฒ นาตนเอง ชุ ม ชน อนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้แบบอย่างที่ดีด้านการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : สธ. / มท.
								
หน่วยงานสนับสนุน : ดส.

นักวิชาการและ
บุคลากรด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรัฐ/
สสจ./อปท.

กลุ่มเป้าหมาย

สธ.
(กรมอนามัย)

๒. โครงการจัดท�ำหนังสือ/
ต�ำราอนามัยสิ่งแวดล้อม
และ Fact sheet
Environmental Health

1. โครงการจัดท�ำหนังสือ
ต�ำราอาชีวเวชศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

๒

๓.๓ ผลิตสือ่ ความรูด้ า้ นอนามัย
สิง่ แวดล้อมที่มีเนื้อหา รูปแบบ และ
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน แกนน�ำ
ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน หรืออาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้าน
อื่น ๆ หรือ  แกนน�ำชุมชน เข้าถึง เข้าใจ
และสามารถน�ำไปปฏิบัติ และบอกต่อได้
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : มท.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

ใหม่

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง
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แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

รวม

๓๓ โครงการ

๓.๕. สนับสนุนให้มอี าสาสมัครสาธารณสุข 1. กิจกรรมประกวดการ เยาวชน/นักศึกษา
ประจ�ำหมู่บ้านเชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่ง ออกแบบคลิปวิดีโอ และ และประชาชนทัว่ ไป
แวดล้อม  และการสร้างคนรุน่ ใหม่ รวมทัง้ animation ด้านอนามัย
เด็กและเยาวชนให้มีจิตส�ำนึกรักสุขภาพ   สิ่งแวดล้อม
รักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน
			
หน่วยงานหลัก : สธ. / ทส.
หน่วยงานสนับสนุน : มท. / ศธ.

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖1
๐.๕

๖๒

๖๔

๐.๕ ๐.๕

๖๓

งบประมาณ 111.๒๐7 ล้านบาท

๖๐

ปีงบประมาณ
และงบประมาณ (ล้านบาท)

ใหม่

7 หน่วยงาน

สธ.
(กรมอนามัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภท
โครงการ
(ใหม่/
ต่อเนื่อง)

แผนพัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๐ ปี
ฉบับที่ 1๒

ความสอดคล้อง

บทที่ ๓

แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยมติคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการแผน
สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งท�ำความเข้าใจ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้น�ำยุทธศาสตร์มาตรการ
และแนวทางภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับนี้ ไปเป็นกรอบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี และสนับสนุนการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ

๓.๑ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
โดยหน่วยงานทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มาตรการการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
และจัดท�ำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกลไกระดับประเทศที่มีบทบาทหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนงานของ
องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นหน่วย
งานรับผิดชอบหลักในการผลักดันให้เกิดกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สื่อสารเพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยการส่งหนังสือ
ราชการและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในวงกว้าง และการสื่อสารในระดับผู้บริหารหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระส�ำคัญ
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และก�ำหนดเป็นกรอบ
แผนงานและโครงการ และเตรียมการด้านงบประมาณ ส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๒. บูรณาการการด�ำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีลักษณะบูรณาการการแปลงแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกระดับ ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถด�ำเนินภารกิจของตนเอง
ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างสอดคล้องและหนุนเสริม
ซึ่งกันและกัน
(1) ราชการส่วนกลาง
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงาน ชี้แจงสาระส�ำคัญพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้ค�ำแนะน�ำแก่ส่วนราชการอื่นๆ
สนับสนุนเชิงนโยบายและการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ส่วนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ และแนวทางภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ จัดท�ำแผน
ปฏิบัติราชการประจ�ำปีที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ และผลักดันการด�ำเนินงาน
ตามแผนในระดับหน่วยงาน
ส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 - 1๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
และส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 1๖ ให้น�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ไปจัดท�ำแผน
ปฏิ บั ติ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ภาค และสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น งานภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ผ่ า นกลไก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด และคณะกรรมการต่าง ๆ ระดับภาคและจังหวัด และจัดท�ำ
ฐานข้อมูลระดับภาคและวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วย
ที่อาจมีสาเหตุจากมลพิษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภาค
		

			(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นหน่วย
ประสานงานการน�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปบูรณาการหรือใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยผ่านกลไกการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
และจังหวัด และร่วมกันจัดท�ำฐานข้อมูลระดับจังหวัดและวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
และอุ บั ติ ก ารณ์ของการเจ็บป่วยที่อาจมีส าเหตุ จากมลพิ ษ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ส�ำหรั บการจั ด ท�ำแผนปฏิ บั ติ การ
อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
			(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดตัง้ คณะท�ำงานระดับท้องถิน่ เพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารอนามัยสิง่ แวดล้อม
ระดับท้องถิน่ (Local Environmental Health Action Plan: LEHAP) และติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยคณะท�ำงาน
ชุดดังกล่าว ควรมีผู้แทนจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ
ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท�ำงานด้วย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) องค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข ชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานด้วย
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			(๔) ภาคเอกชน
สนับสนุนและด�ำเนินการตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค (Corporate Social Responsibility: CSR) ของผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ มีการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ หน่วยงาน
ด้านสือ่ มวลชนควรมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนข้อมูลจากประชาชน และชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๕) ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ
กับการเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และมีบทบาทในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
			(๖) ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ประเมิน ป้องกันและจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนและลดการสร้าง
มลพิษ การใช้สารเคมีอันตราย และร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน และด�ำเนินการในโครงการและกิจกรรม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและแสวงหาความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อการมีสุขภาพดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
๓. ใช้กลไกคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ในการขับเคลือ่ นให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ก�ำกับติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔. ใช้ ก ลไกและระบบงบประมาณบู ร ณาการ ก�ำหนดให้ ส ่ ว นราชการจั ด ท�ำแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับ Flagship Project ที่ก�ำหนดในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การด�ำเนินงานของแผนงานโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องและมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๓.๒ การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อติ ด ตามความก้ าวหน้า การด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้ อมของหน่วยงานและภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานระยะครึ่งแรกของแผน (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๒) เพื่อติดตามประเมินการผลด�ำเนินงาน และจัดท�ำข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วง
ครึ่งหลังของแผน และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมาย
ของแผน และเป็นข้อมูลส�ำคัญต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับต่อไป
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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กลไกการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
อาศัยกลไกคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
อนามัยสิง่ แวดล้อม และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติโดยมีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โดยมี อ งค์ ป ระกอบของคณะทำ � งานมาจากผู้ แ ทนหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
เพือ่ มีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรคและร่วมให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของแผน และกำ � หนดให้ ร ายงาน
ผลการติดตามประเมินทั้ง ๒ ระยะ ต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
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ภาคผนวก
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ด าเนิ น งาน ตลอดจนร่ ว มวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรค และร่ ว มให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนิน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ บรรลุเ ป้า หมายของแผน และกาหนดให้ร ายงานผลการติ ด ตาม
ประเมินทั้ง ๒ ระยะ
ต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ภาคผนวก กก.
ภาคผนวก
อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน
อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน
หน่วยงาน
ชืชื่อ่อหน่
ยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นร.
สานักนายกรัฐมนตรี
วช.
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สปสช.
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สช.
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สกว.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สวรส.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สสช.
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สทอภ.
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
อปท.แผนยุทธศาสตร์
องค์กอรปกครองส่
วนท้อมแห่
องถิง่นชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-๒564
แผนปฏิบัติการภายใต้
นามัยสิ่งแวดล้
อักษรย่ออ
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กษ.
ทส.
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กสทช.
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ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข.
สำ�เนาคำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ภาคผนวก ค
คาสั่งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ 4/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561
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100 แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

