รายงานการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ 256๓ เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
1. นายสมชาย ตูแกว
2. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
3. นางปรียานุช บูรณะภักดี
4. นางปรียนิตย ใหมเจริญศรี
5. นางณีรนุช อาภาจรัส
6. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
7. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน
8. นางสุนีย รัตนาวลีกุล
9. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
10. นางพรสุดา ศิริ
11. นางสาวชไมพร เปนสุข
12. นางสาววิภา รุจิจนากุล
13. นายทัยธัช หิรัญเรือง
14. นางมลฤดี ตรีวัย
15. นางสาวณัฐวดี แมนธี
16. นางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ
17. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี
18. นายเอกราช บัวทอง
19. นางวรภา บุญคลัง
20. นางสาวศรีสมร จําเริญศักดิ์ศรี
21. นางแสงสุวรรณ ศิริพันธ
22. นางสาวอรัญญา ดวงบุ
23. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด
24. นางสาวภัสราภรณ รักษาแกว
25. นางอุไรพร ถินสถิตย
26. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุม
27. นางสาวทิพยสุดา หาญอาสา
28. นายอมร เมืองแกว
29. นางสาวชญานิศ มีลอง
30. นางสาวจันทจิรา ตรีสิทธิมากุล
31. นายวนนท บากี
32. นายภิญญาพัชญ จุลสุข

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
เลขานุการฯ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตู แ ก ว ผู อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มแจ ง ข อ มู ล สํ า คั ญ ต อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ กรณี
สถานการณ ก ารระบาดของโรคปอดอั ก เสบจากไวรั ส โคโรน า สายพั น ธุ ใ หม ๒๐๑๙ (COVID) โดยกรมอนามั ย
กําหนดใหมีการตั้งทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินโดยความรวมมือระหวางกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย เพื่อระดมกําลังคน
ในการทําหนาที่ใหความรูสําหรับประชาชนตอภาวะฉุกเฉินและระงับการแพรของเชื้อไวรัสในประเทศ โดยกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดมาตรการ ๓ ระดับ ประกอบดวย ๑) การตรวจคัดกรองที่ดานคนเขาเมือง (ดานควบคุมโรค)
๒) การคัดกรองผูเดินทางเขามาในในประเทศไดแก สถานพยาบาล ๓) การปองกันระงับแพรเชื้อในประเทศ โดยผาน
การใหความรูความเขาใจ ความรูในการใชอุปกรณปองกันตนเอง เชน หนากากอนามัย เพื่อใหเจาหนาที่และประชาชน
มีความรูความเขาใจ และเกิดความตระหนัก ทั้งนี้ ขอใหเจาหนาที่สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมดําเนินงานและรวมมือใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉินตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทรที่ 1๓ มกราคม 256๓ เวลา ๑๓.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)
กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๓ ขอมูลจากกองคลังงบประมาณทั้งหมดของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่ไดรับจัดสรร 12,444,740.00
ลาน เบิกจายได รอยละ35.33 (งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น และงบลงทุน) ยังอยูต่ํากวาเปาหมายที่กรมอนามัย
กําหนดไวในเดือนมกราคม 2563 ใหได รอยละ90 คือ 6,803,033.57 ลาน สําหรับงบดําเนินงาน
จาก
5,563,240.00 ลาน เบิกจายได รอยละ ๗๒.๒๕ (กําหนดเปาหมายเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ที่รอยละ ๙๐)
เบิกจายงบประมาณ (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563) รายกลุม ดังนี้

-๓-

กลุมที่มีการเบิกจายสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ โดยเบิกจายไดรอยละ
83.67 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน เบิกจายไดรอยละ 66.04 และกลุมพัฒนาความรวมมือและ
ศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม เบิกจายไดรอยละ 64.74
สําหรับรายจายอื่น ยังไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมายที่กําหนด สวนใหญอยูระหวางรอการทําสัญญากับผู
รับจาง (สถาบันการศึกษา) ที่มีขอจํากัดเรื่องระเบียบวิธีการรับงาน และเอกสารการทําสัญญาไมถูกตอง
โดย
มีรายละเอียดการเบิกจายดังนี้

งบรายจายอื่นที่มีผลการเบิกจายสามลําดับแรก ไดแก โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี โดยมีการเบิกจายอยูที่รอยละ 15.55 โครงการวิจัยพัฒนา
รูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผูสูงอายุ เบิกจายไดรอยละ 6.78 และโครงการวิจัยการศึกษาระบาด
วิทยาและการจั ดการของเสี ย ทางการแพทย จ ากสถานบริ การการสาธารณสุ ขในสั งกั ดสํานั ก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข เบิกจายไดรอยละ 4.69 รวมการเบิกจายทั้งหมดของงบรายจายอื่น เบิกจายทั้งหมดไดรอยละ 5.49
โดยสรุปโครงการวิจัยทุกโครงการยังไมผานเกณฑในการเบิกจายงบประมาณ
มติที่ประชุม ใหทุกกลุมงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนดในไตรมาสที่ ๒
(รอยละ ๙๕)

-๔๓.๒ ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (รอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ขอมูล ณ เดือนมกราคมพบวาตัวชี้วัดเขาระบบครบทุกรายการตามที่ กพร.กําหนดแลว โดยกลุมบริหาร
ยุทธศาสตรไดตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของตัวชี้วัด พบวาปญหาเรื่องการสราง URL ไมตรงกับหลักฐาน และ
ปญหาการแชรขอมูลใน Google drive ไมปลดล็อครหัสการเขาถึงขอมูล ซึ่งจะเปนสาเหตุให คณะกรรมการฯ ไม
สามารถเห็นหลักฐานที่เกี่ยวของได โดยบย.ไดดําเนินการประสานและแกไขแลว จากนั้นกลุมงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
สําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดนําเสนอความกาวหนาขั้นตอนการบริหารงานและขับเคลื่อนงานตัวชี้วั ดดัง
ขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการรายงานในระบบสําหรับเดือนกุมภาพันธโดยรายละเอียดมีดังตอไปนี้

-๕ตัวชี้วัดที่: 1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
1. จั ด ประชุ ม ราชการผู รั บ ผิ ด ชอบจาก 1 ต.ค. 62 31 มี.ค. 63
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องเพื่ อจั ด ทํ า ร า งแนว
ทางการดําเนินงานและเกณฑ GCH
ระดับ รพ.สต.
2. จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ค ณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
GREEN & CLEAN Hospital
3. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน
GREEN & CLEAN Hospital
4. จั ด ทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการ
ประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital
5. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเกณฑและแนวทางการประกวด
นวัตกรรมGREEN & CLEAN Hospital

1 ต.ค. 62 31 มี.ค. 63
1 ต.ค. 62 31 มี.ค. 63

1 ต.ค. 62 31 มี.ค. 63
1 ต.ค. 62 31 มี.ค. 63

ผลการดําเนินงาน
จั ด ประชุ ม ราชการผู รั บ ผิ ด ชอบจาก
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ จั ด ทํ า ร า ง
แนวทางและเกณฑ GCH ระดั บ รพ.
สต. ในวันที่ 8 ต.ค. 62
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ
คํ า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่
1405/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2562
จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital วั น ที่ 16 ตุ ล าคม
2562 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ
คํ า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่
107/2563 ลงวั น ที่ 31 มกราคม
2563
จั ด ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 2 1
พฤศจิกายน 2562
จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม
2563
รายงานในเดือนมีนาคม

6. ประชุมวิชาการการมีสวนรวมในการ 1 ต.ค. 62 31 มี.ค. 63
รองรับและเทาทันการแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับภาคสาธารณสุข
(Climate Resilience Healthcare)
7. จัดการฝกอบรมใหความรูเรื่อง LCH และ 1 ต.ค. 62 31 มี.ค. 63 จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงแล ะแนะนํ า
แนวทางการดําเนินงาน สําหรับ รพ.ตนแบบ
แ น ว ท า ง LCH แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร
ดําเนินงาน รพ.เปาหมาย 2 แหง ครั้งที่
1 วันที่ 11 ก.พ. 63 ณ โรงพยาบาล
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2
วั น ที่ 13 ก.พ. 63 ณ โรงพยาบาล
บานมวง จังหวัดสกลนคร

-๖ตัวชี้วัดที่ 1.10 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ (รอยละ
80 ของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป)
(ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นายทัยธัช หิรัญเรือง
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
วันที่เริ่ม
1. การพัฒนาระบบกํากับติดตามการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 18 ธค. 62
- จัดประชุมเพื่อพัฒนากลไกความรวมมือ 29 ธค. 62
1 ธค. 62
และขับเคลื่อนกลไกกํากับติดตามการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายตอกระทรวง
สาธารณสุขใหโรงพยาบาลในสังกัด สธ.
และสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของใชงาน
โปรแกรมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
(Manifest Online)
2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการการจัดการ 1 ธค. 62
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564
- การจัดทํารางแผนปฏิบัติการการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 –
2564
3. การพัฒนากฏหมายดานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
9 ธค. 62,
- การตรวจแนะนําและประเมินผลการ 13-14 มค.
บังคับใชกฏกระทรวงวาดวยการกําจัดมูล 63
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ธค. 62
- ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของเพื่อยกรางกฎกระทรวงแกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....
4. การพัฒนาวิชาการดานการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ
23 ธค. 62
- ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในชุมชน

วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อพัฒนากลไกความ
18 ธค. 62 รวมมือและขับเคลื่อนกลไกกํากับ
29 ธค. 62 ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1 มีค. 63 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- มีชุดขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายตอกระทรวง
สาธารณสุขใหโรงพยาบาลในสังกัด สธ.
และสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของใชงาน
โปรแกรมกํากับการขนสงมูลฝอยติด
เชื้อ (Manifest Online)
10 มค. 63 - มีรางแผนปฏิบัติการการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564
(ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการของ
กองแผนงาน กรมอนามัย)
- ลงพื้นที่การตรวจแนะนําและ
9 ธค. 62, ประเมินผลการบังคับใชกฏกระทรวงวา
13-14 มค. ดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545 จํานวน 3 ครั้ง
63
30 มีค. 63 - มีรางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ.
- ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน
24 ธค. 62 และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อในชุมชน
- มีชุดขอมูลแนวทางการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน
(ถุงลางไต)

-๗ตัวชี้วัดที่ 1.23 รอยละของตัวชี้วัดเฝาระวังฯ ไดรับการนําเขาในระบบ DoH Dashboard
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวภัสราภรณ รักษาแกว
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
ผลการดําเนินงาน
1. การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฝาระวังดาน 1 ธ.ค. 62 21 ม.ค. 63 มีคําสั่งคณะอนุกรรมการเฝาระวัง
อนามัยสิ่งแวดลอม
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตามคําสั่งสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

7 ม.ค. 63 30 ก.ย. 63 มีแผนการดําเนินงานการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดเฝาระวังของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเฝา
ระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

19 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 มีแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ฐานขอมูลสนับสนุนงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

4. การจัดทําขอมูลนําเขาในระบบ DoH Dashboard

1 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 มีขอมูลเพื่อนําเขาระบบ DoH
Dashboard

5. การติดตามผลการนําเขาขอมูลในระบบ DoH
Dashboard

1 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 อยูในระหวางดําเนินการ

ตัวชี้วัดที่: 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมการกํากับดูแลการบริหารงาน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานตัวชี้วัด กลุม บย.ขอชี้แจงเรื่องที่หนวยงานตองดําเนินการเกี่ยวกับการ
ดํา เนิ น งานระบบการควบคุ ม ภายในของสํา นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ใหผูอํานวยการและผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนด รายละเอียด ดังนี้
1. ดานการบริหาร ผูบริหารตองใหความสําคัญ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนสั่งการที่เกี่ยวของ การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ตองมีการปรับดําเนินการและพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหคลอบคุลมทั้งองคกรเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานได

-๘2. ดานการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีการดําเนินการ ดังนี้
2.1) ทบทวนและจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามบทบาทอํานาจหนาที่ที่กรมกําหนด
2.2) ทบทวนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
2.3) จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน และประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ทั้ง 5 องคประกอบ (แบบ ปค.4 สววนงานยอย) และ (ภาคผนวก ก ข ) ของหนวยงานเอง โดยใหบุคลากรทุกคน
มีสวนรวมในการประเมินฯ
2.4) วิเคราะหและประเมินเพื่อหารระดับความเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่มีความจําเปนใหเหมาะสม
และเพื่อหาแนวทางหรือกิจกรรมที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไข จาก Flow Chart จากแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน และประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
2.5) นําความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงและสูงมากเขาสูรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5 สวนงานยอย)
2.6) คณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสวนงานยอย
(แบบ ปค.5 สวนงานยอย)
2.7) หั ว หน า หน ว ยงานย อ ย (ผู อํา นวยการสํา นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม) พิ จ ารณาลงนาม
ในแบบ ปค.4 สวยงานยอย และแบบ ปค.5 สวนงานยอย
2.8) ทุ กหนว ยงานต องจั ดสงรายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ประกอบดวย
แบบ ปค.4 สวยงานย อย และแบบ ปค.5 สวนงานย อย และรวบรวมรายงานให ครบถวนถู กต อง จัดเรียง
ตามลําดั บเหตุ การณ
2.8) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม จัดทํารายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย)
พรอมทั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ที่จัดทํา และเสนอตอผูบริหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
ในสวนของแผนการดําเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมการกํากับดูแลการ
บริหารงาน รายละเอียดมีดังนี้
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

วันที่เริ่ม

วันที่
สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

การตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
1. ทบทวนรายชื่อจัดทําคําสั่ง
ต.ค.62 ม.ค.63 1 ครั้ง  ดําเนินการแลว (ม.ค.63)
แตงตั้งผูรับผิดชอบผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563

-๙ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

วันที่เริ่ม

วันที่
สิ้นสุด

การตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
2. วิเคราะห ทบทวนผลการตรวจสอบภายใน ต.ค.62 ม.ค.63
ของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการดําเนินงาน
1 เรื่อง  ดําเนินการแลว

3. จัดทําแผนการดําเนินงานผูตรวจ
สอบภายในประจํา หนวยงานของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ

ต.ค.62 ต.ค.62

1 แผน  ดําเนินการแลว

4. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบ ภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563

ต.ค.62 ก.ย.63

4 ไตรมาส  ดําเนินการแลว ไตรมาสที่ 1
(ครบถวนทันเวลาที่กําหนด ภายใน 15 มค.63)

5. จัดทํา Flow Chart ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ านผูต รวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563

ต.ค.62 ธ.ค.63

1 ครั้ง  ดําเนินการแลว พรอมแจงผู
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานัก ว.
ทราบทางอนามัยเมล

6. จัดทําสรุปผลการตรวจสอบของ
ผูต รวจสอบภายในประจําหนวย
งาน งบประมาณ พ.ศ.2563
เสนอ ผอ.สว. เพื่อทราบและนําขึ้น
เว็บไซตสํานัก ว. เพื่อเผยแพรใหบุคลากร
ในสํานัก ว.

ต.ค.63 ก.ย.63

1 ครั้ง  (อยูระหวางรอดําเนินการ)

7. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัด ต.ค.62 ม.ค.63
วางระบบและการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1 ครั้ง  ดําเนินการแลว (ม.ค.63)

-๑๐ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
วันที่เริ่ม
การควบคุมภายใน
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ต.ค.62
ผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบ
และการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ชี้แจงการดําเนินงานตาม
ม.ค.63
ระบบควบคุมภายในหนวยงาน
โดยแจงในการประชุมสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
3. จัดทํารายงานการประเมิน
ก.ย.62
องคประกอบการควบคุม
ภายใน (ปค.4)
4. วิเคราะห/กําหนดแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงและการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
5. จัดทํารายงาการประเมินผล ก.ย.62
การควบคุมภายใน (ปค.5)

วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

ม.ค.63

1 ครั้ง  ดําเนินการแลว (ม.ค.63)

ม.ค.63

1 ครั้ง  อยูระหวางดําเนินการรายงานผลของ
เดือน ม.ค.63 (19 ก.พ.63)

ก.ย.62

1ครั้ง  ดําเนินการแลว รอบ 12 เดือน ป 62
(ครบถวนทันเวลาที่กําหนด ภายใน 15 ก.ย.62)
1 ครั้ง ดําเนินการแลว รอบ 12 เดือน ป 62
(ครบถวนทันเวลาที่กําหนด ภายใน 15 ก.ย.62)

ก .ย.62

2 ครั้ง  ดําเนินการแลว รอบ 12 เดือน ป 62
(ครบถวนทันเวลาที่กําหนด ภายใน 15 ก.ย.62)
 อยูระหวางดําเนินการ รอบ 12 เดือน
ภายใน 15 ก.ย.62
อยางนอย 4 กระบวนการ
 (อยูระหวางรอดําเนินการจัดประชุมทบทวน Flow
Chart)

ก.พ.63

มี.ค.63

7. จัดทํารายงานการติดตาม
มี.ค.63
รายงานการประเมินผลควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปค.5
สวนงานยอย)
8. ติดตามประเมินผลระบบ
ก.ย.63
การควบคุมใน

ก.ย.63

2 ครั้ง  อยูระหวางรอดําเนินการ รอบ 6 เดือน
(มี.ค. 63) / รอบ 12 เดือน (ก.ย 63)

ก.ย.63

1 ครั้ง  (อยูระหวางรอดําเนินการ)

6 . ทบทวนการจัดทําผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน Flow Chart และ
หรือกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ เพื่อความโปรงใสและ
การสอบทานการ ปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

-๑๑ตัวชี้วัดที่: 2.2.1 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี Happy Body)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นางปรียานุช บูรณะภักดี
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. Time line สงเสริม
สุขภาพ 63

วันที่เริ่ม
ก.พ.62

วันที่สิ้นสุด
ก.ย.62

ผลการดําเนินงาน
1.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรม
การขับเคลื่อนสานักอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรฯ
2.แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดของกรมอนามัย
ประจําป 63
3.Time line สงเสริมสุขภาพ 63
4.แผนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ63
5.ออกกําลังกาย พย.62
6.มาตรการและกิจกรรมของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
7.ตาราง BMI สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
1.มาตรการและกิจกรรมของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

2.ประกาศนโยบายองคกร
ก.พ.62
ก.ย.62
สรางสุข
หมายเหตุ:
ในชองกิจกรรม/ขั้นตอน ใหกรอกขอมูลตามที่ผูรับตัวชี้วัดไดเคยบันทึกลง ในรายการที่ 7 ของระบบ DOC
ตามที่ กพร.กรมอนามัย กําหนด

ตัวชี้วัดที่: 2.2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (การจัดการขอมูลและความรู Data
Management & Knowledge Management)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นางปรียานุช บูรณะภักดี
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. แผนการจั ด การข อ มู ล
และความรู

วันที่เริ่ม
ม.ค.62

วันที่สิ้นสุด
ก.ย.62

ผลการดําเนินงาน
คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารแล ะ
อ นุ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส า นั ก อ น า มั ย
สิ่งแวดลอมสูองคกรฯ
คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สงเสริมความผูกพันขององคกร
แผนการจัดการขอมูลและความรู
มาตรการและกิ จ กรรมของสํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอมแผนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ63
KM การรับมือไวรัสโคโรนา

โดยกลุมพัฒนาภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอมจะจัดประชุมวันที่ 21 ก.พ. 63 เรื่อง DM/KM
ทั้งนี้ขอมูลองคความรูขึ้นระบบรอบที่ 1 ตองไดรอยละ 50 รอบที่ 2 ควรไดรอยละ 80 (ทุกคนตองทําเสนอหัวหนากลุม)
หมายเหตุ: ในชองกิจกรรม/ขั้นตอน ใหกรอกขอมูลตามที่ผูรับตัวชี้วัดไดเคยบันทึกลง ในรายการที่ 7
ของระบบ DOC ตามที่ กพร.กรมอนามัย กําหนด

-๑๒ตัวชี้วัดที่: 2.2.3 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (ความผูกพันตอองคกร Employee Engagement)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นางปรียานุช บูรณะภักดี
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. เอกสารหมายเลข 1
สว. ถายทอด KPI ระดับ
หนวยงาน

วันที่เริ่ม
ธ.ค.62

วันที่สิ้นสุด
ก.ย.62

ผลการดําเนินงาน
พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ
2563
แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดของกรม ประจําป 63

2. Time line สงเสริม
สุขภาพ 63

ก.พ.62

ก.ย.62

แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดของกรม ประจําป 63
2. มาตรการและกิจกรรมของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
3. ปนโตปารตี้ พ.ย.62 – ม.ค.63
4. ประกาศรายชื่อผูเขาอบรม OSOF

หมายเหตุ:
ในชองกิจกรรม/ขั้นตอน ใหกรอกขอมูลตามที่ผูรับตัวชี้วัดไดเคยบันทึกลง ในรายการที่ 7 ของระบบ DOC ตามที่ กพร.กรม
อนามัยกําหนด (ดําเนินการหมดแลว)
ตัวชี้วัดที่: 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นายภิญญาพัชญ จุลสุข ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. จัดประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจตอการพัฒนา
แผนงาน และงบประมาณ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2. การรวบรวมขอมูลการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประจําเดือน
3. การแจงขอมูล
ความกาวหนาของการเบิก
จายเงินงบประมาณสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ราย
เดือน
4. การจัดทํารายงานผล
การเบิกจายงบประมาณ
รายเดือนตอหัวหนาหนวย
และนําขึ้นเว็ปไซด
หนวยงาน

วันที่เริ่ม
ต.ค. 62

วันที่สิ้นสุด
ม.ค. 63

ผลการดําเนินงาน
4 ครั้ง โดยชี้แจงแนวทางการเบิกจายงบประมาณ
ในการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน

ต.ค. 62

ม.ค. 63

4 ครั้ง โดยนําขอมูลลงระบบการเบิกจายงบประมาณ
แยกรายโครงการ และลงระบบ DOC กรมอนามัยทุก
เดือน

ต.ค. 62

ม.ค. 63

4 ครั้ง โดยชี้แจงแนวทางการเบิกจายงบประมาณ
ในการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน

ต.ค. 62

ม.ค. 63

4 ครั้ง โดยชี้แจงแนวทางการเบิกจายงบประมาณ
ในการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน

-๑๓ตัวชี้วัดที่ : 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. หมวด 3 ทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูล
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและกลุม
เครือขาย
2. หมวด 3 การสํารวจความตองการความ
คาดหวังและความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนสียและภาคีเครือขาย

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
ผลการดําเนินงาน
มี.ค.63 มี.ค.63 1 ครั้ง  อยูระหวารอดําเนินการจัด
ประชุมผูเกี่ยวของ
ต.ค.62

ม.ค.63

1 ครั้ง  อยูระหวารอดําเนินการ จัด
ประชุมผูเกี่ยวของ

3. หมวด 5 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ต.ค.62

ต.ค.62

1 ครั้ง  อยูระหวารอดําเนินการจัด
ประชุมผูเกี่ยวของ

4. หมวด 5 แผนสรางความผาสุก

ต.ค.62

ต.ค.63

1 แผน  อยูระหวารอดําเนินการจัด
ประชุมผูเกี่ยวของ

5. หมวด 6
- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานทีส่ ราง
คุณคาและสนับสนุนของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
- ทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูลผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมเครือขาย

ก.พ.63

ก.พ.63
มี.ค.63
พ.ค.63
มิ.ย.63

4 ครั้ง อยางนอย 4 กระบวนการ
 (อยูระหวางรอดําเนินการจัดประชุม
ทบทวน Flow Chart)

ตัวชี้วัดที่: 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นายภิญญาพัชญ จุลสุข ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน

วันที่เริ่ม

1.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ
พ.ศ.2563 กรมอนามัย รอบ 6 เดือน
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

ต.ค. 62

2. จัดทํารายงานขอมูลการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายกลุม

ต.ค. 62

ผลการดําเนินงาน
วันที่
สิ้นสุด
ม.ค. 63 - มีแผนปฏิบัติการ 1 ครั้ง โดยชี้แจงแนวทางการ
เบิกจายงบประมาณ ในการประชุมสํานักฯ
ประจําเดือน
ม.ค. 63 - มีรายงานการติดตาม 4 ครั้ง
- มีหนังสือราชการแจงกองแผนงาน 1 ครั้ง ขอ
ปรับแผนปฏิบัติการ ตามนโยบายกรมอนามัย

3.นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนในการ ต.ค. 62 ม.ค. 63 - มีรายงานผลการดําเนินงานเทียบตามแผน 4
ประชุมประจําเดือน ของสํานักฯ
ครั้ง โดยชี้แจงในการประชุมสํานักฯ ประจําเดือน
มติที่ประชุม รับทราบและมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 1)ตัวชี้วัดควรตกลงใหเปนขอตกลงเดียวกัน 2) การดําเนินงาน
ทุกครั้งตองมีหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อใหเปนที่ยอมรับ

-๑๔๓.๓ รายงานความกาวหนา ตาม Small Success ไตรมาส ๑ ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
ผูแทนกลุมงานที่รับผิดชอบโครงการสําคัญ นําเสนอผลสําเร็จตาม ตาม Small Success ไตรมาส ๑ ที่ยังไมบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งทุกโครงการสําคัญดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายและตาม Small Success ไตรมาส ๑ เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหลัง สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหลัง ตาม Timeline ที่กรม
อนามัยกําหนด ทั้งนี้ใหกําหนดสัดสวนงบประมาณตามกรอบการบริหารงบประมาณ การจัดทําแผนงาน โครงการของ
หนวยงานงาน ดังนี้
1.งานยุ ท ธศาสตร ห ลั ก 5 cluster หลั ก + HL : 50% หน า ที่ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ห ลั ก 4กลุ ม วั ย /อนามั ย
สิ่งแวดลอม/เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตาม House model
2.งานภารกิจประจําclusterสนับสนุน + ขับเคลื่อนองคกร: 20% หนาที่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสนับสนุน/ภารกิจ
ประจํา/พัฒนาองคกร
3.บริหารหนวยงานเปนคาใชจายพื้นฐาน: 30% หนาที่ เชน คาโอที คาจางเหมาบริการ เดินทางราชการ ซอมบํารุง
น้ํามัน สาธารณูปโภค (ไมรวมคาใชจายขั้นต่ําตามสิทธิ)
ซึ่ ง หากพิ จ ารณางบประมาณจั ด สรรในภาพรวมสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม รอบ ๖ เดื อ นหลั ง สามารถ
คาดการณการงบประมาณไดดังนี้
รายละเอียดงบประมาณ
1.ยอดเงินคาดการณงบประมาณ สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
รอบ 6 เดือนหลัง
2.ยอดเงินที่ถูกหักตาม รอยละของการเบิกจายของ
หนวยงานที่ไมไดตามเปาหมายของกรมอนามัย
3.เหลือวงเงินประมาณการณ
-คาใชจายยุทธศาสตรหลัก และภารกิจประจํา
-คาใชจายพื้นฐาน
4.ยอดเงินรวมงบประมาณตามแผนกิจกรรมของ
กลุมงาน(ไตรมาส 2 (สวนที่เหลือ) + ไตรมาส 3
และ ไตรมาส 4 ที่กลุมงานเสนอแผน) (ไมรวม
คาใชจายตามสิทธิ์)

ยอดเงิน (บาท)
4,987,318
486,517.15
4,500,000
- ยอด 3,150,000
- ยอด 1,350,000
9,912,882.00

-๑๕โดยกลุมบริหารยุทธศาสตรเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการพิจารณาสําคัญดังนี้

ทั้งนี้ กลุมบริหารยุทธศาสตรไดเสนอรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณรายโครงการ ดังนี้

-๑๖๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1. จัดประชุมเพื่อบูรณาการความรวมมือกับ
1.จางพัฒนาระบบควบคุมกํากับการ เสนอขอ
702,425 บาท
หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการระบบการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
System) (หากไมดําเนินการในปนี้ พิจารณาเหลือ
389,975 บาท
2. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอ
สามารถใชระบบเกาไปกอนได
ผูบ ริหารกระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ
หรือไม)
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย 2. ประชุมคณะอนุกรรมการยกราง
ติดเชื้อในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
บุคลากรในการกํากับติดตามการจัดการมูลฝอยติด ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
เชื้อ แบบ Digital tracking Infectious Waste
(ไมจัดประชุมไดหรือไม)
4. ประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับ 3. ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการจัดการ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
สาธารณสุข (ปรับจากประชุม 4 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง) ชุมชน (ดําเนินการป 64)
5. ลงพื้นที่เพื่อทดลองใชเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแหลงกําเนิด
ผูเก็บขน และผูกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ตัดงบประมาณ
ไตรมาส 3 เพราะตามแผนเกณฑทําเสร็จไตรมาส 4)
6. จัดจางเก็บและรวบรวมขอมูลสถานการณและ
คาดการณการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พรอมจัดทําขอเสนอตอการกําหนด
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน
๒.โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพ
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวม
สาธารณะไทยและแนวทางการสรรหาสุดยอดสวม
ระดับประเทศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความรวมมือ
ระหวางกรมอนามัยและบริษัทผูประกอบการคา
น้ํามัน และรณรงคพัฒนาปรับปรุงสวมสาธารณะ
ในชวงเทศกาล (ใหทบทวนกระบวนการดําเนินงาน
อีกครั้ง)
3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสุดยอดสวม
ระดับประเทศ

ขอปรับ
งบประมาณ
1.จางเหมาศึกษาและเฝาระวังความ เสนอขอ
651,880 บาท
เสี่ยงสวมสาธารณะ
2.ลงพื้นที่พัฒนาและสนับสนุนการใช พิจารณา
162,000 บาท
กฎหมาย (ใชงบบริหารจัดการ)
3. ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน
พัฒนารูปแบบสวมในพื้นที่
ยากลําบาก (ใชงบบริหารจัดการ)

-๑๗กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

4. จัดอบรมผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลตาม
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจําปและการฝกอบรม
ความรูการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 (ใหใชงบ
เบิกจายแทนกันในโครงการ OVCCA กรมควบคุม
โรค)

ขอปรับ
งบประมาณ

๓. โครงการการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1.จัดประชุมจัดทําแผนตอบโตเฉพาะภัย (Hazard 1.จัดทําคูมือการบัญชาการ
เสนอขอ
Specific Plan) และปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการ เหตุการณและมาตรฐานแนวทางการ 92,600 บาท
ปฏิบัติงาน (SOP) ดานการจัดการ
ปฏิบัติงาน ดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน พิจารณา
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
และสาธารณภัย (ขอสนับสนุนกรม 7,600 บาท
อนามัย)
2. จัดจางผลิต ชุดความรู ขอมูลผล
การวิเคราะห และขอเสนอดานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมสําหรับพื้นที่เกาะ กรณี
จังหวัดสุราษฎรธานี (เปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารรูปแบบอื่นที่ไมใช
งบประมาณ)
3. พัฒนาชุดสาธิตดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย (สงรายการวัสดุใหศูนย
ดําเนินการ)
4. กิจกรรมอื่น ใชงบกลางที่ไดรับ
สนับสนุนจากกรมอนามัย

-๑๘๔. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1. จัดประชุมราชการคณะทํางาน PA-GCH เพื่อ
1.จัดการประชุมปฏิบัติการ เพื่อการ เสนอขอ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน GCHและ
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ และ 951,500 บาท
ทบทวนแนวทางการบูรณาการการดําเนินงาน
คนหาประเด็นการขับเคลื่อนงานและ พิจารณา
346,120 บาท
สําหรับผูปฏิบัติการระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ
ขอเสนอการพัฒนา LCH สําหรับ
2. จัดพิมพใบประกาศรับรองการพัฒนาอนามัย
ประเทศไทย (ดําเนินการป 64)
สิ่งแวดลอม ใน รพ.สต. ตามมาตรฐาน GCH ใน รพ. 2. จัดการประชุมผูเชี่ยวชาญ และ
สต.
นักวิชาการภายใน และนอกกรม
3. จัดประชุมคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม
อนามัย เพื่อพัฒนาแนวทาง WASH
GCH
ใน HCF (ดําเนินการป 64)
4. จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกนวัตกรรม
3. ลงพื้นที่เยี่ยมสํารวจและเก็บ
GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ
ขอมูลผลงานนวัตกรรม GREEN &
5. จางทําแนวทางการคํานวนคารบอนฟุตพริ้น
CLEAN Hospital ระดับประเทศ
องคกร ประเภทโรงพยาบาล LCH (งวด 2)
(กลุมงานมีการปรับวิธีการดําเนินการ
6. เดินทางไปราชการในพื้นที่เปาหมายเพื่อสํารวจ แลว)
ขอมูลและรวมพัฒนารพ.ตนแบบ LCH
๕. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
กิจกรรมที่คงไว
1.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประสานและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเชิงนโยบายในการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมของทองถิ่นชุมชนนาอยู
“Healthy Community/City“
2. ประชุมเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติการประเมิน
สถานการณและชุดความรูการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพสําหรับทองถิ่น
3. จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ/ตนแบบ/แนว
ทางการดําเนินงาน เพื่อการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพของทองถิ่นและชุมชน
4. จัดจางผลิตคูมือแนวทางปฏิบัติการประเมิน
สถานการณและชุดความรูการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพสําหรับทองถิ่น
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการพัฒนาพัฒนาทองถิ่นตนแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสูชุมชนนาอยู (อบรม อบต.

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1.ประชุมจัดทําแนวทางรวมกับ
เสนอขอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดเวที 1,296,800 บาท
สานพลังเครือขายชุมชนทองถิ่นนา
อยู เปดพื้นที่การเรียนรูและตอยอด พิจารณา
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมระดับ 444,000 บาท
ชุมชนและทองถิ่น (ใชงบวิจัย
นวัตกรรมฯ ในการดําเนินการ)
2. จัดประชุมราชการเพื่อจัดทํา
หลักเกณฑและแนวทางการพัฒนา
ENH Inspector (หารือ
คลัสเตอร เพื่อใหดําเนินการใด
ภาพรวม)
3. ประชุมปฏิบัติการ เพื่อการ
ออกแบบระบบ และกลไกการ
ดําเนินงานของ EnH Inspector
(หารือคลัสเตอร เพื่อใหดําเนินการใด
ภาพรวม)

-๑๙กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมนาอยู รุน 2 (ขอลดเหลือ
รุนเดียว)

4. จัดการประชุมปฏิบัติการ แสริม
สรางขีดความสามารถการดําเนินงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตามบทบาท
EnH Inspector (หารือคลัสเตอร
เพื่อใหดําเนินการใดภาพรวม)
5. ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการ
พัฒนาทองถิ่นตนแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสูชุมชนนาอยู (ใช
งบบริหารจัดการ)

ขอปรับ
งบประมาณ

๖. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

กลุมงานสามารถปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคน
ตลอดชวงชีวิต ใหเปนไปตามงบประมาณคงเหลือ
ของโครงการฯ ซึ่งปจจุบัน เหลือรวมงบประมาณ
สําหรับโครงการนี้ ประมาณ 104,981 บาท

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
520,710 บาท
พิจารณา
104,981 บาท

๗. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญ กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และมลพิษ เพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
ขอปรับ
งบประมาณ
1. สนับสนุนและติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบ 1.ลงพื้นที่สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เสนอขอ
757,295 บาท
การจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอ เพื่อกํากับติดตามและบังคับใช
สุขภาพของ อปท.เปาหมาย 2. จัดประชุมรับฟง
กฎหมายดานการจัดการเหตุรําคาญ
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเครื่องมืออยางงายสําหรับ และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
การบงชี้เหตุรําคาญ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พิจารณา
363,545 บาท
3. ลงพื้นที่ทดลองใชและประเมินผลเครื่องมือดาน (ใชงบบริหารจัดการ)
การจัดการเหตุรําคาญและกิจการฯ (ใหใช
2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
งบประมาณรวมกับกิจกรรมที่ 1 )
จากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวน
4. จัดประชุมผูเชี่ยวชาญและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเสียจากการประกอบกิจการฯ(ใช
เพื่อพิจารณาหลักสูตรไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีเหตุ งบป 64)
รําคาญ
3. จัดประชุมเพื่อคืนขอมูล
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมาย
สถานการณการปนเปอนสารเคมี
เกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม
และใหความรูแกประชาชนในการเฝา
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

-๒๐กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ปรับลดจํานวนครั้ง ระวังความเสี่ยงจากการรับสัมผัส
เหลือ 2 ครั้ง)
สารเคมีในชุมชน (ใชงบป 64)
6. ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อจัดทํา
สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมจากฟารมสุกร
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตนแบบ
การจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามสํารวจสถานการณ
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท การนวด
ขาวดวยเครื่องจักร
9. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแนว
ทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับกิจการฯ
ประเภทการนวดขาวดวยเครื่องจักร
10. คาจางสอบเทียบ บํารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร และอุปกรณสํารองไฟ
11. จัดประชุมเพื่อพิจารณาชุดความรูเพื่อการเฝา
ระวังความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการใช
สารเคมีทางการเกษตร
12. จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการ
ปญหาการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส
13. จัดประชุมเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการปญหาคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส

ขอปรับ
งบประมาณ

๘. โครงการพั ฒนาอนามั ยสิ่ ง แวดล อมเพื่ อ ลดผลกระทบตอ สุขภาพจากป จ จัยเสี่ย งดา นอนามั ยสิ่ ง แวดล อ ม
ในพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรมที่คงไว
กลุมงานสามารถปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบ
ตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่เฉพาะใหเปนไปตามงบประมาณคงเหลือของ
โครงการฯ ซึ่งปจจุบัน เหลือรวมงบประมาณสําหรับ
โครงการนี้ ประมาณ 227,595 บาท

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
752,475 บาท
พิจารณา
227,595 บาท

-๒๑๙. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่คงไว
1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการวัน
อนามัยสิ่งแวดลอมไทย วันประชุมวิชาการกรม
อนามัย ป 2563
2. จัดประชุมเตรียมการดําเนินงานคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 6 คณะ
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
เชิดชูเกียรติประเภทบุคคลและองคกรดีเดนดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
4. การลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและองคกร
ดีเดน ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
5. การจัดทําเหรียญเชิดชูเกียรติฯ
6. จัดทํา VTR นําเสนอผูรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ
7. จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินรางวัล
การประกวด คลิปวิดีโอดานอนามัยสิ่งแวดลอม
8. คารางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ
9. จัดงานแถลงขาวรณรงควันอนามัยสิ่งแวดลอม
ไทย ป 2563
10. จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2563
11. การจัดประชุมเพื่อรวบรวมและถอดบทเรียน
เพื่อผลิตชุดความรู
12. จัดจางสํารวจสถานการณความรอบรูและ
พฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมประชาชนในชุมชน
13.รวมลงพื้นที่เพื่อรวมตัดสินและสังเกตการณ
รวมถึงถอดบทเรียน อสม.ดีเดนระดับเขต ภาค และ
ประเทศ (ใชงบวิจัย)

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
1,596,455 บาท

1.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การเขารวมประชุมตาง ๆ
เพื่อยกระดับความรูความเขาใจของ
เจาหนาที่ สํานัก ว. และนํามาพัฒนา พิจารณา
สมรรถนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ 1,179,200 บาท
ปฏิบัติงาน (ใชงบบริหารจัดการ)

-๒๒๑๐.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

1. ประชุมฝายเลขานุการของแผนยุทธศาตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3
2. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ
3. จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอม
4. จัดประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
5. ประชุมคณะกรรมการคลัสเตอรอนามัย
สิ่งแวดลอม
6. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานตามขับเคลื่อน
งานอนามัยสิ่งแวดลอม รอบ 6 เดือน คลัสเตอร
อนามัยสิ่งแวดลอม
7. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
8. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศติดตามโครงการ
สําคัญดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่
9. จัดประชุมเตรียมสารัตถะ และรวมจัดทําขอมูล
สําหรับประชุมตางประเทศ และรวมประชุมจัดทํา
แผนการเดินทางไปราชการตางประเทศ

1. จัดประชุมติดตามการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน คลัสเตอรอนามัย
สิ่งแวดลอม (ขอสนับสนุนจากกรม
อนามัย)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ถายทอดและชี้แจงเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรอง/
PMQA (จัดรวมกับประชุมสํานักฯ)
3. จางทบทวน ศึกษาสถานการณ
และประเมินผลโครงการ GREEN &
CLEAN Hospital (ดําเนินการเอง)
4. ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการ
เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงาน
GREEN and CLEAN Hospital (ป
63 ประเมินผลเชิงปริมาณ และป
64 ประเมินผลเชิงคุณภาพ)

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
1,918,742 บาท
พิจารณา
400,074 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหทุกกลุมงานทบทวนกิจรรมสําคัญรายโครงการอีกครั้ง เพื่อปรับงบประมาณตาม
ที่กลุมบริหารยุทธศาสตรเสนอ ทั้งนี้ ขอใหพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อบรรลุ
เปาหมาย ตัวชี้วัดของคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม และสํานักฯเปนหลัก
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การดําเนินการรับมือสถานการณฉุกเฉินจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
ผูแทนกลุมพัฒนาการสุขาภิบาล นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการรับมือการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVIC2019) โดยรายละเอียดสามารถดาวนโหลด
ไดที่เว็ปไซดของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากนี้เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19
ในปจจุบันจึงไดมีการจัดตั้งประชุมคณะกรรมการทํางานตอบโตภาวะฉุกเฉิน โดยมีการประชุมดังกลาวในวันที่
21,24,28 กุมภาพันธ 2563
มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหทุกเตรียมความพรอมสนับสนุนการเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVIC2019) อยางตอเนื่อง และขอใหติดตาม
สถานการณของการระบาดของโรคดังกลาวอยางใกลชิด

-๒๓๕.๒ ความกาวหนาการเตรียมการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัยและวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทยประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๒.๑ การเตรียมการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
1) ผูแทนกลุม พภ. นําเสนอความกาวหนา ของการจัดการประชุมวิชาการกรมอนามัย ประจําป
2563 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563
2) เปาหมายผูเขารวมการประชุมประมาณ 1000 คน ประกอบดวยหนวยงานภาคีเครือขายทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุขภายใต Theme คือ “การสรางเมืองเพื่อพลเมืองสุขภาพดี”
3) นอกจากนี้ ไดเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบกําหนดการประชุมและTimelineของการดําเนินการ
เตรียมความพรอมการจัดการประชุมดั้งนี้
ผูแทนกลุมพัฒนาขับเคลื่อนภาคีเครือขายฯ นําเสนอรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย และวัน
อนามัยสิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

4) ทั้งนี้กรณีการนําเสนอผลงานวิชาการในป 2563 มีการปรับรูปแบบการนําเสนอผลงานวิชาการรูปแบบ
ใหมโดยใหเจาของผลงานติดโปสเตอร เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาโดยผูนําเสนอผลงานไมตองทําการนําเสนอดวย
วาจาตอหนาคณะกรรมการ

-๒๔วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๖.๑ การกําหนดใหมีการตอบโตความเสี่ยงดานสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูแทนกลุม พภ. เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ขอสั่งการกรมอนามัย เกี่ยวกับแนวทางการตอบโตความเสี่ยง
ดานสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม (RRHL) โดยใหทุกหนวยงานทําตอบโตขาวเสี่ยง เดือนละ ๘ เรื่อง ทั้งนี้เพื่อใหกรม
อนามัย กําหนดแนวทางการตอบโตความเสี่ยงตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การกําหนดผูแทนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเขารวมงานพิธี (ชุดขาว)
ผูแทนกลุม พภ. เสนอแนวทางการสงผูแทนสํานักฯ เขารวมแตงชุดขาวในงานพิธี ซึ่งเดิมสํานักฯ กําหนดให
เฉพาะขาราชการ ระดับชํานาญการพิเศษ ขึ้นไปตองเปนผูแทนเขารวมตามลําดับ แตเนื่องจากขาราชการระดับชํานาญ
การพิเศษมีจํานวนไมมากนัก ทําใหลําดับการเขารวมงานพิธีมีความถี่จนเปนผลกระทบกับงานประจํา
จึงเสนอ
ใหนําขาราชการระดับชํานาญการขึ้นไปรวมเปนผูแทนสํานักฯ เขารวมงานพิธีดวย
มติที่ประชุม รับทราบและใหเปนไปตามขอเสนอ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

.....................................................................

นางสาวชญานิศ มีลอง กลุมบริหารยุทธศาสตร ผูจดรายงานการประชุม
นายภิญญาพัชญ จุลสุข กลุมบริหารยุทธศาสตร ผูตรวจรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร ผูรับรองรายงานการประชุม

