การประชุมสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ครงที
ั้ ่ 4/2564

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ั
์ อาคาร 5 ชน
ั้ 5 สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม กรมอนาม ัย
ิ ชยวงศ
ณ ห้องประชุมชต

วาระ

ผูน
้ าเสนอ

ระยะเวลาการนาเสนอ

1

ประธานแจ ้งทีป
่ ระชุมทราบ
1.1 ประกาศกรมอนามัย เรือ
่ ง นโยบายการกากับดูแล องค์การทีด
่ ี
กรมอนามัย ประจาปี งบประมาณพ.ศ. 2564

ผู ้อานวยการ สว.

10 นาที

2

รับรองรายงานการประชุมสานั กอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ครัง้ ที่ 3/2564
(วันพฤหัสบดีท ี่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

กลุม
่ บย.

5 นาที

3

ื เนือ
เรือ
่ งสบ
่ ง
3.1 ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานั กอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
3.2 รายงานความก ้าวหน ้าการขับเคลือ
่ นการดาเนินกิจกรรม Healthy
Workplace ของสานั กอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

4

เรือ
่ ง

เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
4.1 รายงานความก ้าวหน ้าการดาเนินงานตามตัวชวี้ ัดคารับรอง
การปฏิบต
ั ริ าชการของสานั กอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ประจาเดือนมกราคม 2564)
4.2 ข ้อเสนอการปรับแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ให ้สานั กอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
เบิกจ่ายงบประมาณได ้ตามเป้ าหมายทีก
่ าหนด

5

เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
5.1 การเตรียมการจัดประชุมประสานนโยบายและบูรณาการระดับท ้องถิน
่

6

เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

กลุม
่ บย.
กลุม
่ พช.

10 นาที

25 นาที

กลุม
่ บย.

10 นาที

กลุม
่ บย.

10 นาที

กลุม
่ พภ.

5 นาที

วาระที่ 1 ประธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ
1.1 ประกาศกรมอนามัย เรือ
่ ง นโยบายการกากับดูแล องค์การทีด
่ ี กรมอนามัย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสมชาย ตู ้แก ้ว ผู ้อานวยการสานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

เอกสารประกาศกรมอนามัย
https://drive.google.com/file/d/1nbkHYpqL638kTpUggT2l0LNzgIbzti4p/view?usp=sharing

วาระที่ 2 ร ับรองรายงานการประชุมสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ 3/2564
(วันพฤหัสบดีท ี่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2564

https://drive.google.com/file/d/1iiibRKkf1SnAjQETkEgq_HTR1e-bFBiU/view?usp=sharing

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.1 ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

่ นที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS
• สว
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
่ นที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบ ัติการสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
• สว
เดือนมกราคม 2564

่ นที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สว
ิ้ 13,235,720 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้รับงบประมาณทัง้ สน
ื่ 1,950,000 บาท)
1. งบดาเนินงาน 10,949,520 บาท (งบได ้รับจัดสรรทัง้ ปี 8,999,520 บาท และผลิตสอ
2. งบลงทุน 2,076,200 บาท (ครุภัณฑ์ 2 รายการ)
3. งบบุคลากรภาครัฐ 210,000 บาท
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ผลการเบิกจ่ายลง GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
ิ้ 2,440,250.35 บาท (ร้อยละ 18.44)
ภาพรวมทัง้ สน
(เป้าหมายกรมอนาม ัย ร้อยละ 40)
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ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564
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งบประมาณจากแหล่งอืน
่ ในความร ับผิดชอบของสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจ ัดสรร

กลุม
่ ร ับผิดชอบ

งบเงินอุดหนุน เพือ
่
เบิกจ่ายแทนกัน

600,000 บาท

พบ.

ึ ษามลภาวะอากาศภายในอาคาร และการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะ
1. โครงการศก
อากาศภายในอาคารสาธารณะ

งบวิจัย

1,807,200 บาท

พช.

ึ ษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
2. โครงการศก
จากการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

งบวิจัย

1,863,000 บาท

พช.

งบเบิกจ่ายแทนก ันจากกระทรวงสาธารณสุข
1. โครงการปลอดพยาธิใบไม ้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพือ
่ คนไทยสุขภาพดี ในปี พ.ศ. 2568 ฯ
งบประมาณสาหร ับงานวิจ ัย
(งวดแรก = 1,084,370)
(งวดแรก = 1,117,800)

งบประมาณสาหร ับการป้องก ันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
1. จัดกิจกรรมสร ้างความร่วมมือเชงิ นโยบายและบูรณาการระดับท ้องถิน
่ เพือ
่ การจัดการอนามัย
ี่ งโรคติดเชอ
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019
สงิ่ แวดล ้อมและสง่ เสริมสุขภาพ และลดความเสย

งบกลางโควิด - 19

300,000 บาท

พภ.

2. กิจกรรม Kick off มหกรรมสะอาดทัว่ ไทย ปลอดภัย มั่นใจไร ้ COVID-19

งบกลางโควิด - 19

500,000 บาท

พภ./พม.

3.1 ค่าล่วงเวลา (OT)

งบกลางโควิด - 19

930,000 บาท

ทุกกลุม
่
- บย. ติดตามจากทุกหน่วย
- อก. รวบรวมเพือ
่ ขอเบิก

3.2 ค่าใชจ่้ ายในการปฏิบต
ั ก
ิ ารในพืน
้ ทีส
่ าหรับเจ ้าหน ้าที่ Operation Team

งบกลางโควิด - 19

158,400 บาท

ทีม OP
- ผช. เลขาฯ OP+ทีม
- อก. รวบรวมเพือ
่ ขอเบิก

งบกลางโควิด - 19

45,000

ี่ งต่อการ
3. ปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับทีใ่ นการจัดการด ้านสุขาภิบาล ความสะอาด และลดความเสย
ื้ ในสถานประกอบการ พืน
ี่ ง พืน
ระบาดและแพร่กระจายเชอ
้ ทีเ่ สย
้ ทีก
่ ก
ั กันโรค

4. ค่าจ ้างวิเคราะห์ข ้อมูล TSC
รวม

6,203,600 บาท

พม.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน)
ิ้ 11,159,520 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้รับงบประมาณทัง้ สน
ื่ 1,950,000 บาท)
1. งบดาเนินงาน 10,949,520 บาท (งบได ้รับจัดสรรทัง้ ปี 8,999,520 บาท และผลิตสอ
2. งบบุคลากรภาครัฐ 210,000 บาท
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ผลการเบิกจ่ายงบดาเนินงานลง GFMIS
ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
ิ้ 2,440,250.35 บาท (ร้อยละ 21.90)
รวมทัง้ สน
(เป้าหมายกรมอนาม ัย ร้อยละ 40)
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ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564
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ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564
ประจาไตรมาส/เดือน

45
5,450,068.53 บาท

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1

32

ตุลาคม 2563

9

พฤศจิกายน 2563

19

ธันวาคม 2563

32

ไตรมาสที่ 2

55

มกราคม 2564

40

กุมภาพันธ์ 2564

48

มีนาคม 2564

55

ไตรมาสที่ 3

84

เมษายน 2564

64

พฤษภาคม 2564

74

5

มิถน
ุ ายน 2564

84

0

ไตรมาสที่ 4

40

41.18

35

4,391,579.73 บาท

30

33.18

25
202,440,250.35 บาท

15

18.44

10

ผล GF
ผล GF+PO
ผล GF+PO+ขอหักงบ

ร ้อยละเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564

100

กรกฎาคม 2564

92

สงิ หาคม 2564

96

กันยายน 2564

100

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกลุม
่
ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564
70.00

60.00

168,080.80 177,065.80
168,080.80
61.61
58.49 58.49

1,057,375.69
950,712.49

50.00

449,093.10

51.57

46.36

40.00
30.00

551,595.74 558,705.74
535,840.71
471,595.74
30.58 30.98
26.13
26.15

20.00

217,024.20
180,454.20
169,654.20
23.25
19.33
18.18

903,414
894,374
789,374
38.50 38.89
33.98

46.28
272,678.50
235,314.90
28.10
24.25

32,390
17,890 17,890 5.13
2.83 2.83

10.00
-

งบรวม
1,803,520

งบรวม
2,050,555

งบรวม
933,400

GF

ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564

งบรวม
2,322,880

GF+PO

GF+PO+ขอหัก

งบรวม
631,460

งบรวม
970,325

งบรวม
287,380

สว่ นที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบ ัติการสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม เดือนมกราคม 2564
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามปฏิบ ัติการแยกรายกลุม
่ (ต.ค. 63 - ม.ค. 64)
(ข ้อมูลแผนฉบับปรับปรุง ม.ค. 64)
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https://drive.google.com/file/d/17yA9gdIicWwbtCyLTAz5mbfaF9wY1Oj-/view?usp=sharing

ร้อยละ

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)
กลุม

พช.1:โครงการยกระด ับคุณภาพการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขทีเ่ ป็นมิตรก ับสุขภาพ
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

5
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

83.3

ผลผลิต
1.
2.
3.
4.

ผลงานโครงการ พช.1
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

แนวทางการขับเคลือ
่ นการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564 (จัดประชุม 17 พ.ย. 63)
เกณฑ์และแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH (ประชุม 4 ธ.ค. 63)
ื่ ภาคีเครือข่ายในการขยายผลยกระดับการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงพยาบาลสงั กัดอืน
รายชอ
่ (จัดประชุม 18 ธ.ค. 63)
ั ญาจ ้าง 11 ม.ค. 64)
จ ้างจัดทาวิดโี อหลักสูตรออนไลน์ เรือ
่ ง การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการสาธารณสุข (ลงนามสญ

กิจกรรมทีย
่ ังไม่ดาเนินการตามแผน

1
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

1. การประชุมคณะกรรมการเพือ
่ กาหนดเกณฑ์และแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH ครัง้ ที่ 2 (เลือ
่ นออกไป เนือ
่ งจากสถานการณ์ COVID-19)
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ื้ ไวรัสโคโรน่า 2019 และตรวจเยีย
1. เยีย
่ มเสริมพลังการดาเนินงานป้ องกันการแพร่ระบาดของเชอ
่ มการดาเนินงานคลินก
ิ หมอครอบครัว ณ รพ. กาแพงเพชร (22 ต.ค. 63)
2. คูม
่ อ
ื การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงพยาบาลสนาม (ม.ค. 63 กาลังดาเนินการ)

6
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

https://drive.google.com/drive/folders/1pBYwYusZMKdrggkjCvpIBtKfGGLsCT4h

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)
กลุม

พช.2:โครงการพ ัฒนาและยกระด ับสถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุข
ของคนทางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

5
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

5
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต
1.
2.
3.
4.
5.

ร้อยละ

100

ผลงานโครงการ พช.2
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ประกาศนโยบายกรมอนามัย วันที่ 30 ต.ค. 63 (ไม่ใช ้ งปม.)
ื่ สารให ้ความรู ้เจ ้าหน ้าที/่ อสรจ. (ประชุม 18 พ.ย. 63)
แนวทางขับเคลือ
่ นการดาเนินงานด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ าในเรือนจา/ การสอ
ั ญาจ ้างแล ้ว 14 ม.ค. 64)
จัดจ ้างเก็บ รวบรวม และจัดทารายงานข ้อมูลสถานการณ์ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานทีท
่ างาน สถานบริการ (ทาสญ
ื่ สาร รณรงค์ ประชาสม
ั พันธ์ (15 ม.ค. 64)
จัดกิจกรรมสอ
ื่ ประชาสม
ั พันธ์ คูม
ื้ วัสดุอป
จัดทาสอ
่ อ
ื แนวทางการดาเนินงาน จัดจ ้างผลิตชุดสาธิต และจัดซอ
ุ กรณ์สาหรับการพัฒนาองค์กรสู่ Healthy Workplace Happy
ั ญาจ ้างแล ้ว 20 ม.ค. 64)
for Life (ทาสญ

ร้อยละ

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)
กลุม

่ งชวี ต
พช.3: โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ สุขภาพคนตลอดชว
ิ

จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

7
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0

100

ผลผลิต

ผลงานโครงการ พช. 3
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

1. แผนสารวจสถานการณ์ WASH และปรับปรุงแบบสารวจ (จัดประชุม 23 ธ.ค. 63)
2. ผลิตแบบสารวจ WASH จัดสง่ ไปยังกลุม
่ เป้ าหมาย 1,600 ฉบับ (28 ธ.ค. 63, 20 ม.ค. 64)
3. แนวทางและกระบวนการประเมินสถานทีท
่ างานน่าอยูน
่ ่าทางาน (GREEN and CLEAN Office/ HWP) ของกรมอนามัย/ เตรียมความพร ้อมตรวจประเมิน
(จัดประชุม 5 ครัง้ ต.ค. 63, 4 พ.ย. 63, ธ.ค. 63, 21 ม.ค. 64 และ 27 ม.ค. 64)
4. แนวทางขับเคลือ
่ นอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสาหรับผู ้สูงอายุในสถานทีส
่ าธารณะ ประเด็นการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในวัด (ประชุม 21 ม.ค. 64)
5. (ร่าง) คูม
่ อ
ื การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (กาหนดแผนประชุม ก.พ. 64)

กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

7
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

HWP สานั ก ว.

การพัฒนาแนวทางการจัดการ/การเฝ้ าระวัง อวล. สาหรับผู ้สูงอายุ

การเยีย
่ มเสริมพลังโรงเรียน กพด.

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)
กลุม

ั ว่ ั คราว
พช.4: โครงการพ ัฒนาและยกระด ับระบบการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานบริการทีพ
่ ักอาศยช
เพือ
่ รองร ับการท่องเทีย
่ ว
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

8
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

8
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต

ร้อยละ

100

ผลงานโครงการ พช. 4
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

(ร่าง) คูม
่ อ
ื มาตรฐานโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพและสงิ่ แวดล ้อม (ฉบับปรับปรุง) (จัดประชุม 19 ต.ค. 63 และ 5 พ.ย. 63)
ข ้อมูลและตัวอย่างด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมของโรงแรม (ลงพืน
้ ทีส
่ ารวจข ้อมูลฯ กทม. และต่างจังหวัด พ.ย. 63)
ผลิตแบบสารวจจัดสง่ ให ้กับโรงแรมเป้ าหมาย 4,000 ชุด (พ.ย. 63 – ม.ค. 64)
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (ธ.ค. 63)
่ ารพัฒนาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสถานบริการทีพ
ประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้สูก
่ ักอาศัยชวั่ คราว โรงแรม และรี
สอร์ท (13 -14 ธ.ค. 63)
6. ผลิตคูม
่ อ
ื โรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสุขภาพและสงิ่ แวดล ้อม 500 เล่ม (ธ.ค. 63 – ม.ค. 64)
1.
2.
3.
4.
5.

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)
กลุม

พช.5: โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในเรือนจา

จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

3
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

3
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต

ร้อยละ

100

ผลงานโครงการ พช. 5
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ื่ สารให ้ความรู ้เจ ้าหน ้าที/่ อสรจ. (ประชุม 18 พ.ย. 63)
1. แนวทางการขับเคลือ
่ นงานด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ าในเรือนจา และการสอ
2. เป็ นวิทยากรประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ พัฒนาการดาเนินงานด ้านสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจา (14 – 15 ธ.ค. 63)
3. หลักสูตรออนไลน์ เรือ
่ ง การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ าในเรือนจา (กาหนดสง่ งานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64)

่ เสริมอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
พบ.1 : โครงการบริหารจ ัดการมูลฝอยและสง
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

่ พัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)
กลุม

11
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

100

ผลงานโครงการ พบ.1
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ื้
➢ มูลฝอยติดเชอ

1. คาแนะนา เรือ
่ ง แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยทีเ่ กิดจากกระบวนการล ้างไตทางช่องท ้อง (Peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน (เผยแพร่แล ้ว, ประชุม 5 ต.ค. 63,
้ ถุงล ้างไต จ.พะเยา 21 ต.ค. 63)
ลง พท. เยีย
่ มกิจการรับซือ
้ (Manifest System/ Infectious Waste Digital Tracking) (ลง พท. 20 และ 22 ต.ค. 63)
2. ข ้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบควบคุมกากับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ
้ (Manifest System) ขับเคลือ
ฐานข ้อมูลการใช ้งานระบบกากับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ
่ นผ่านระบบตรวจราชการ (ต.ค. 63)
้ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ....
3. ร่างกฎกระทรวงว่าด ้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชือ
้ จากแหล่งอืน
4. ฐานข ้อมูลกลุม
่ เป้ าหมายสาหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชือ
่ (ประชุม 3 ธ.ค. 63)
้ ของโรงพยาบาล (รพ.นอกสังกัด สธ.) (ม.ค. 64)
5. ชุดข ้อมูลผลการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือ
้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
6. ชุดข ้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชือ
้ ของประเทศ
- ศักยภาพระบบการกาจัดมูลฝอยติดเชือ
- แนวทางการจัดการหน ้ากากอนามัย
้ จากวัคซีน COVID-19
- แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชือ

➢ มูลฝอยทวไป
่ั

11

ร้อยละ

1. (ร่าง) TOR ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด ้วยมาตรฐานทางชีวภาพ
2. ชุดข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป พร ้อมจัดทาคูม
่ อ
ื ประกอบการฝึ กอบรมตามประกาศกรมอนามัย เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมกากับ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 (ม.ค. 64)

➢ มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออ ันตรายจากชุมชน

1. (ร่าง) กฎหมาย 2 ฉบับ (ประชุม 2 ธ.ค. 63) คือ
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักสูตรการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
อย่างปลอดภัยสาหรับเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับผิดชอบ พ.ศ. ....
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู ้ปฏิบต
ั งิ าน พ.ศ. ....
2. ข ้อคิดเห็นความร่วมมือขับเคลือ
่ นการบังคับใช ้กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
พ.ศ. 2563
ึ ษา ณ จ.ชลบุรี และสมุทรปราการ 15 ธ.ค. 63)
3. ข ้อมูลประกอบการยกร่างกฎหมาย (ได ้จากการลงพืน
้ ทีศ
่ ก
4. ชุดข ้อมูลทีเ่ กีย่ วข ้องกับยาและเวชภัณฑ์ทเี่ ป็ นของเสียทางการแพทย์ พร ้อมจัดทา (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง การกาหนดมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทยาและเวชภัณฑ์
พ.ศ. .... (ม.ค. 64)
http://env.anamai.moph.go.th/main.php?filename=infectiouswaste

พบ.2: โครงการพ ัฒนาการจ ัดการสว้ มและสงิ่ ปฏิกล
ู
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

่ พัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)
กลุม

6
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ผลผลิต

ร้อยละ

100

ผลงานโครงการ พบ.2
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

้
1. ข ้อเสนอแนะเพือ
่ จัดทาแนวทางการควบคุม กากับการจัดการสวมสาธารณะ
(จัดประชุม 14 ต.ค. 63)
้
2. รายงานการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ (Monthly report) เรือ
่ งสวมโลก
(ต.ค. 63)
้
3. จัดกิจกรรมรณรงค์เนือ
่ งในวันสวมโลก
ปี พ.ศ. 2563
้
- เปิ ดงานรณรงค์สวมโลก
ปี 2563 ณ ICONSIAM (16 พ.ย. 63)
- กิจกรรมวัดวา อาสา ณ วัดพุทธปั ญญา (19 พ.ย. 63)
้
ื้ เพลิง (สารวจข ้อมูล ระหว่าง 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 64)
4. สถานการณ์การพัฒนาการดาเนินงานสวมสาธารณะในสถานี
บริการเชอ
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
1. แผนการขับเคลือ
่ นการจัดการส ้วมและสิง่ ปฏิกล
ู ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดน่าน
สนับสนุนและติดตามการพัฒนาส ้วมสาธารณะในแหล่งท่องเทีย
่ ว
โดย พท. ดาเนินการจัดกิจกรรม (ลง พท. ติดตามฯ 6 – 10 ธ.ค. 63)

6
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

https://env.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=1&filename=home2016

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมจากมลพิษ (พม.)
กลุม

พม. 1: โครงการ พ ัฒนาระบบการจ ัดการเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมาย
ี่ งและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ว่าด้วยการสาธารณสุขเพือ
่ ลดความเสย
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

10
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

1
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

11
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต

ร้อยละ

90.9

ผลงานโครงการ พม. 1
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ึ ษา กลุม
ึ ษาสถานการณ์ปัญหาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมทีเ่ กิดจากกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1. กรอบการศก
่ ตัวอย่าง วิธก
ี าร และเครือ
่ งมือ สาหรับการศก
(จัดประชุม 20 ต.ค. 63)
้ อ
2. จัดอบรมเทคนิคการใชเครื
่ งมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิน
่ รบกวนพร ้อมขึน
้ ทะเบียนผู ้ตรวจสอบกลิน
่ (2 – 4 พ.ย. 63)
3. จ ้างบารุงรักษา/ สอบเทียบเครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ (พ.ย. 63)
4. รายงานการตรวจสอบข ้อเท็จจริง และข ้อมูลเบือ
้ งต ้นเพือ
่ จัดทาต ้นแบบในการแก ้ไขปั ญหาจากการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (กิจการให ้บริการ
ิ ค ้าหรือลานจอดรถหัวลากตู ้บรรจุสน
ิ ค ้า ณ จ.ชลบุรี (ลงพืน
ลานสะสมตู ้บรรจุสน
้ ที่ 21 – 22 ธ.ค. 63)
้
5. สนับสนุนกลไกระดับพืน
้ ที่ เพือ
่ กากับติดตามและบังคับใชกฎหมายด
้านการจัดการเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด ้วย
การสาธารณสุข
ี งใหม่
(1) 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 สระบุร ี
(2) 2 - 5 ธ.ค. 63 เชย
(3) 14 - 16 ธ.ค. 63 นครสวรรค์
(4) 21 - 22 ธ.ค. 63 ชลบุร ี
ึ ษาสถานการณ์ปัญหาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและผลกระทบต่อสุขภาพประเภทกิจการเผาถ่านหรือสะสมถ่าน ณ พืน
6. ลงพืน
้ ทีศ
่ ก
้ ทีต
่ าบลโรงเข ้ อาเภอบ ้านแพ ้ว
จ.สมุทรสาคร (18 ธ.ค. 63)
7. (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรือ
่ ง กาหนดสถานประกอบกิจการทีต
่ ้องจัดให ้มีบอ
่ ดักไขมันฯ
- จัดประชุมคณะทางานวิชาการเพือ
่ ยกร่างหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข มาตรฐาน และแนวปฏิบัต ิ
ทางวิชาการ (21 ม.ค. 64)
8. แนวทางและเกณฑ์มาตรฐานด ้านสุขลักษณะในสถานประกอบกิจการ เพือ
่ ยกระดับมาตรฐาน
ความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ เพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาด
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ประชุม 19 – 20 ม.ค. 64)
ของโรคติดเชอ

ิ ค ้าฯ
Video Conference และลงพืน
้ ที่ เรือ
่ งลานสะสมตู ้บรรจุสน

ประชุมหลักสูตรไกล่เกลีย
่ ฯ

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมจากมลพิษ (พม.)
กลุม

ี่ งและรองร ับเมืองทีเ่ ป็นมิตรก ับสุขภาพในพืน
้ ทีเ่ าพาะ
พม. 2: โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ ลดปัจจ ัยเสย

100

ผลผลิต

จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

9
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ร้อยละ

ผลงานโครงการ พม. 2
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

1. แผนการดาเนินงานในพืน
้ ทีโ่ ครงการศูนย์การเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม อันเนือ
่ งมาจากพระราชดาริ จ.ตาก (ประชุม 22 ต.ค. 63,
9 พ.ย. 63, 7 ธ.ค. 63, 19 ธ.ค. 63)
2. แบบประเมินมาตรฐานกิจการฯ เพือ
่ ปรับปรุงในระบบ TSC โดยจัดประชุมทบทวนแบบประเมินมาตรฐานกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีไ่ ด ้รับการผ่อนปรน
ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (16 ต.ค. 63)
3. รูปแบบกลไกการเฝ้ าระวังเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (จัดประชุม 25 พ.ย. 63)
4. สารวจและกาหนดจุดเก็บตัวอย่างพืชผักและน้ าบริโภค ในพืน
้ ทีโ่ ครงการสง่ เสริมการเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมอันเนือ
่ งมาจากพระราชดาริ
จังหวัดตาก (30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63)
5. ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม และพฤติกรรมการบริโภคและสุขภาพของประชาชนในพืน
้ ทีโ่ ครงการ (ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บตัวอย่าง 14 – 17 ธ.ค. 63)
6. ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลสถานการณ์เพือ
่ จัดทาข ้อเสนอในการจัดการปั ญหาการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสใ์ นชุมชน
ิ ค ้าหรือลานจอดรถหัวลากฯ (ประชุม 28 ธ.ค. 63)
7. ข ้อเสนอแนะ/ ข ้อคิดเห็นของคณะทางานต่อการแก ้ไขปั ญหาการให ้บริการตู ้บรรจุสน
8. (ร่าง) หลักสูตรและคูม
่ อ
ื แนวทางการไกล่เกลีย
่ ข ้อพิพาท กรณีเหตุราคาญ ตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข (ประชุม 18 ม.ค. 64)

9
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64
อบรมเทคนิคการใช ้เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ฯ

ประชุมบ่อดักไขมันฯ

สารวจกิจการเผาถ่าน

ั ยภาพ
่ พัฒนาความร่วมมือและศก
กลุม
ภาคีเครือข่ายอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (พภ.)

พภ.1: โครงการเสริมสร้างพล ังท้องถิน
่ และชุมชนจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมสูเ่ มืองและชุมชนน่าอยู่
อย่างยงยื
่ั น
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

4
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

4
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต

ร้อยละ

100

ผลงานโครงการ พภ. 1
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ี่ วชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (ประชุม 22 ต.ค. 63)
1. โครงสร ้างหลักสูตรออนไลน์ “อสม. เชย
ื่ วิดโี อ “ชุมชนวิถใี หม่สง่ เสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม” และ “อปท. ยกระดับชวี ต
2. ร่าง (TOR) สอ
ิ สูเ่ มืองทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (EHA)” (มีผู ้รับจ ้างแล ้ว เคลียร์ PO เมือ
่ 19 ม.ค. 64)
- ลงพืน
้ ทีถ
่ า่ ยท้าสารคดีฯ จ.ลพบุร ี 7 – 9 ธ.ค. 63 และ จ.ขอนแก่น 21 – 24 ธ.ค. 63
3. คูม
่ อ
ื อบต. จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ท ้องถิน
่ น่าอยู่ (เบิกจ่ายแล ้ว ธ.ค. 63)

งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
1. เป็ นวิทยากร ประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลือ
่ นการดาเนินงานอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ประเด็นอนามัยสงิ่ แวดล ้อมท ้องถิน
่ และ
ชุมชนน่าอยู่ จ. ราชบุร ี (20 ต.ค. 63)

ั ยภาพ
่ พัฒนาความร่วมมือและศก
กลุม
ภาคีเครือข่ายอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (พภ.)

พภ.2: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ งภาคีเครือข่ายและความรอบรูด
้ า้ นสุขภาพด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ปี 2564
จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

18
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

18
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ร้อยละ

100

ผลงานโครงการ พภ. 2
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

แนวทางบูรณาการประสานความร่วมมือเชงิ นโยบายระดับท ้องถิน
่ (ประชุม 30 ต.ค. 63)
โครงสร ้างหลักสูตร การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม สาหรับ สสอ. เพือ
่ สนับสนุนการขับเคลือ
่ นการดาเนินงาน พชอ. (จัดประชุม พ.ย. 63 )
จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการสวมหน ้ากากป้ องกันโรค COVID-19 (17 พ.ย. 63)
KM เรือ
่ ง โปรแกรมการคาดการณ์ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (ประชุม 1 ธ.ค. 63)
ื้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (ประชุม 15 ธ.ค. 63)
KM เรือ
่ ง สร ้างความร่วมมือในการยกระดับการปฏิบัตต
ิ ามมาตรการป้ องกันโรคติดเชอ
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบและหลักสูตร Environmental Health Inspector (EHI) (ประชุม 8 ม.ค. 64)
ร่าง เนือ
้ หาชุดนิทรรศการงาน EHA และ อบต. น่าอยู่ (20 ม.ค. 64)

บย.1: โครงการพ ัฒนาและข ับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)
กลุม

จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

7
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

7

100

ผลผลิต
1. ข ้อเสนอแนะต่อการปรับแผนฯ ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และเตรียมการสาหรับฉบับที่ 4 (ประชุมฝ่ ายเลขานุการฯ 21 ต.ค. 63)
2. ประชุมสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม เดือนละ 1 ครัง้ เพือ
่ กากับติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
- ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 26 ต.ค. 63
- ครัง้ ที่ 2/2564 วันที่ 26 พ.ย. 63
- ครัง้ ที่ 3/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 63
- ครัง้ ที่ 4/2564 วันที่ 28 ม.ค. 64
3. ขับเคลือ
่ นการดาเนินงาน ASEAN Health Cluster 2 กรมอนามัย ในประเด็นอนามัยสิง่ แวดล ้อม (Health Priority 11)
(เป็ นผู ้แทนกรมอนามัยร่วมประชุม 24 – 26 พ.ย. 63)
4. พัฒนาระบบฐานข ้อมูลสาคัญด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมของสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม (ร่วมอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารหลักสูตร
"นักวิทยาการข ้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" กรมอนามัย จ.เพชรบุรี วันที่ 22-26 พ.ย. 63)
5. ลงนามคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วยงาน (29 ธ.ค. 63)
6. ทบทวนปรับแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ รองรับสถานการณ์ COVID-19
้
7. พัฒนาระบบแสดงผลข ้อมูลตัวชีวัดสาคัญของคลัสเตอร์อนามัยสิง่ แวดล ้อม (ประชุมกลุม
่ ย่อย 25 ม.ค. 64)
8. จัดทา Template เกณฑ์ตัวชีว้ ัด 1.5 คลัสเตอร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมของศูนย์อนามัย
9. พัฒนาเว็บไซต์สานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม

กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ประชุมสานั กอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ร้อยละ

ประชุมฝ่ ายเลขานุการ NEHAP

ผลงานโครงการ บย.
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

่ เสริมการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในภาวะาุกเาินและสาธารณภ ัย
รวม: โครงการสง

จานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

บริหารจัดการภาพรวม

7
กิจกรรมทีส
่ าเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

0
กิจกรรมทีไ่ ม่สาเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

7
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ าหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต
•
•
•
•
•

ข ้อเสนอโครงสร ้าง EOC ระดับกรมอนามัย (ประชุม 26 ต.ค. 63)
แนวทางขับเคลือ
่ น TSC กรมอนามัย (ประชุม 8 ธ.ค. 63, 5 ม.ค. 64)
การเตรียมทีมปฏิบัตก
ิ ารคณะทางานกลุม
่ ภารกิจปฏิบัตก
ิ าร (OP) (ประชุม 18 ม.ค. 64)
สนับสนุนการดาเนินงานด ้านสง่ เสริมสุขภาพและ อวล. ใน รพ. สนาม (ประชุม 21 ม.ค. 64)
ื้ วัสดุชว่ ยเหลือน้ าท่วม 7 รายการ และจัดสง่ วัสดุชว่ ยเหลือ ศอ. 11 และ 12 (ธ.ค. 63 และ ม.ค. 64)
จัดซอ

ร้อยละ

100

ผลงานโครงการรวม
ต.ค. 63 – ม.ค. 64

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.2 รายงานความก้าวหน้าการข ับเคลือ
่ นการดาเนินกิจกรรม Healthy Workplace
ของสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

โดย กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)

รายงานผลการดาเนินงาน

สถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชวี ต
ิ
และความสุขของคนทางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

ั
์
ิ ชยวงศ
ณ ห้องประชุมชต
กรมอนาม ัย ปี งบประมาณ 2564
28 มกราคม 2564
(09.30 - 14.00 น.)

รายงานผลการดาเนินงาน HWP สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจาเดือนมกราคม 2564
ประเด็นที่ 1
แนวทางการเตรียมร ับตรวจประเมิน HWP+5ส
ประเด็นที่ 2
ผลการดาเนินงานและความพร้อมในการร ับการประเมิน

แผนการตรวจประเมิน HWP ครั้งที่ 3/2564
กาหนดการลงตรวจแต่ละหน่วยงาน
ว ันทีต
่ รวจ
ประเมิน
1 กุมภาพันธ์
2564

่ งเวลา
ชว

ทีมที่ 1

ทีมที่ 2

ทีมที่ 3

ทีมที่ 4

09.00 - 12.00 น.

สานั กทันต
สาธารณสุข
กองคลัง

สานั กสง่ เสริม
สุขภาพ
สานั กโภชนาการ

กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
สานั กคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

กองแผน

สานั กเลขานุการ
กรม
สานั กอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม
กองการเจ ้าหน ้าที่

สานั กอนามัย
ผู ้สูงอายุ

กลุม
่ ตรวจสอบ
ภายใน

กองกิจกรรมทาง
กายเพือ
่ สุขภาพ

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ื่ สาร
ศูนย์สอ
สาธารณะ

ศูนย์ห ้องปฏิบัตก
ิ าร
กรมอนามัย
สานั กอนามัยเจริญ
พันธุ์
สานั กสุขาภิบาล
อาหารและน้ า
ศูนย์บริหาร
กฎหมาย
สาธารณสุข
กลุม
่ พัฒนาระบบ
บริหาร

13.00 - 16.30 น.
09.00 - 11.30 น.

2 กุมภาพันธ์
2564

13.00 - 14.30 น.

14.30 - 16.30 น.

ขั้นตอนการตรวจประเมิน
1. การประชุมเพือ
่ นาเสนอการดาเนินงาน
ี้ จงวัตถุประสงค์ พร ้อมแนะนาทีมตรวจประเมิน
-ประชุมเปิ ดการตรวจ โดยทีมตรวจประเมิน ชแ
-หน่วยงานรับตรวจ นาเสนอข ้อมูลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน และผลการ
ดาเนินงานเกณฑ์ HWPและเกณฑ์ 5ส
ั ถามหน่วยงานรับตรวจในประเด็นทีเ่ กีย
-ทีมตรวจประเมินซก
่ วข ้อง
2. การประเมินเอกสาร
-หน่วยรับตรวจจัดเตรียมแฟ้ มเอกสารตามเกณฑ์การดาเนินงาน
3. การประเมินภาคสนาม
-ทีมตรวจประเมิน ลงตรวจพืน
้ ทีโ่ ดยรอบหน่วยงาน
-ถ่ายรูปพืน
้ ทีท
่ าการตรวจ ทัง้ บริเวณทัว่ ไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จุดทีม
่ ก
ี ารตัดคะแนน
-ให ้คาแนะนา สงิ่ ทีต
่ ้องปรับปรุงแก ้ไข ณ พืน
้ ทีต
่ รวจ
4. สรุปผลการตรวจประเมิน
-ประชุมสรุปตรวจ โดยทีมตรวจประเมินสรุปผลคะแนนและให ้ข ้อเสนอแนะ ปิ ดการประชุม

ประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมิ
การ น สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แนวทางการเตรียมรับตรวจประเมิน HWP+5ส
1.
2.
3.
4.

จ ัดทาเอกสารเตรียมการนาเสนอ
กลุม
่ พช.
นาเสนอการดาเนินงาน HWP+5ส
คุณพิญญาภ ัชร์ บย.
เตรียมแฟ้มเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้อง
เลขานุการแต่ละคณะ
จ ัดเตรียมทีมสาหร ับร ับตรวจประเมิน (ประกบคณะตรวจประเมิน)
- ประธานรับตรวจ (พีต
่ อ
้ ม ดรรชนี)
- ทีมเกณฑ์ 5ส และเกณฑ์สะอาด (ประธาน+เลขา+ผช.เลขา)
- ทีมเกณฑ์ปลอดภัย
- ทีมเกณฑ์สงิ่ แวดล ้อมดี
- ทีมเกณฑ์มช
ี วี ต
ิ ชวี าและสมดุลชวี ต
ิ +(การสนับสนุนองค์กรและการมีสว่ นร่วม)
5. ภายหล ังการตรวจประเมินกรณีทผ
ี่ ลการประเมินของเกณฑ์ใดไม่ผา
่ นให้เลขาคณะนนเป
ั้ ็ น
ผูต
้ ด
ิ ตามการอุทรณ์ผลการประเมินและดาเนินการแก้ไข (อุทรณ์ภายในว ันที่ 5 ก.พ. 64)
6. ให้แต่ละกลุม
่ ดาเนินการพ ัฒนาตามข้อเสนอแนะ ทีมประเมินสาน ัก ว. ลงตรวจว ันที่ 26 ม.ค.
64 เวลา 09.30-12.00 น. (พร้อมเตรียมแฟ้มเอกสาร)
7. นาเสนอผลการดาเนินการในการประชุมสาน ัก ว. ว ันที่ 28 มกราคม 2564
(ว ันทีต
่ รวจประเมิน 1 กุมภาพ ันธ์ 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.)
มติทป
ี่ ระชุมว ันที่ 21 ม.ค.64

ซักซ้อมตรวจประเมิน HWP สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
26 มกราคม 2564 (ทีมตรวจประเมินสานัก ว.)

ผลการประเมิน 5ส +HWP (รอบวันที่ 26 ม.ค.64)
ประเด็น
แนวทางการปรับปรุง/เตรียมการ
โต๊ะทำงำนหรือพื้นที่บริเวณโต๊ะ • สำหรับกำรจัดวำงป้ำยชื่อให้วำงอยู่ในตำแหน่งเดียวกันสำมำรถมองเห็นได้ง่ำยชัดเจน
ทำงำน
• ไม่วำงอำหำร บนโต๊ะทำงำนยกเว้น เครื่องดื่ม ไม่เกิน 1 แก้ว/ขวด
(รวมบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์) • ไม่วำงสิ่งของใต๊โต๊ะทำงำนยกเว้นรองเท้ำไม่เกิน 1 คู่
• มีเบำะรองนั่ง/พิงได้ไม่เกิน 1 ชิ้น
• ตรวจสอบให้มีกำรติดป้ำยระบุ “ของใช้ส่วนตัว” “ อุปกรณ์สำนักงำน”
• ตรวจสอบกำรจัดเก็ยสำยไฟให้มีกำรพันเก็บให้เรียบร้อย
• สำมำรถวำงปฏิทินตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์กำรทำงำนโดยพิจำรณำตำมควำมจำเป็น ขณะทำงำนและกรณีที่
ไม่อยู่ก็ต้องมีกำรจัดเก็บโต๊ะให้เรียบร้อย ไม่ให้วำงพระหรือสิ่งศักดิสิทธิ์บริเวณโต๊ะทำงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
• กรณีที่มีอุปกรณ์ของใช้สำนักงำนที่เป็นส่วนกลำงให้ทำป้ำยติด “วัสดุอุปกรณ์สำนักงำนส่วนกลำง ”
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
• สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ พริ้นเต้อร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร ให้ตรวจสอบให้มีกำรติดป้ำยชื่อผู้รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบให้ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือเอกสำรอื่นที่ไม่จำเป็นกับกำรใช้งำน

ประเด็น
ตู้เก็บเอกสำร/ตู้เก็บของ

•
•
•
•

ห้องประชุม

•
•

พื้นที่พักผ่อนสวนหย่อม
พระพุทธรูป/สิ่งศักดิ์สิทธิ์

•
•

แนวทางการปรับปรุง/เตรียมการ
ตรวจสอบให้มีกำรติดป้ำยบ่งชี้ประเภทสิ่งของภำยในตู้และติดผู้รับผิดชอบ
กรณีตู้ใสและมีสิ่งของภำยในที่ไม่ใช่คู่มือหรือตำรำวิชำกำรต่ำงๆ ขอให้ดำเนินกำรจัดทำดัชนีรำยกำร
สิ่งของที่อยู่ภำยในและติดป้ำยชื่อผู้รับผิดชอบให้เรียบร้อย
ให้จัดเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็นที่วำงอยู่บริเวณหลังตู้
คณะกรรมกำรประเมินจะไม่เปิดลิ้นชักส่วนตัวบริเวณโต๊ะทำงำนแต่สำมำรถเปิดตู้เอกเก็บของ ตู้
เอกสำรเพื่อตรวจประเมินได้
กรณีเป็นเอกสำรงำนเดียวกัน สำมำรถติดป้ำยระบุเพียง 1 จุดได้ และระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบกำรจัดวำงสิ่งของภำยในห้องประชุมที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย และตรวจสอบกำร
จัดเก็บสำยไฟให้พันให้เรียบร้อย
ตรวจสอบกำรติดป้ำยชื่อผูรับผิดชอบและกำรจัดวำงให้เป็นระเบียบสวยงำม
กรณีพระองค์ใหญ่ของหน่วยงำนต้องจัดวำงให้เป็นระเบียบและต้องดูแลให้สะอำด กรณีมีหลำยจุด
ควรรวมไปอยู่จุดเดียวกัน

ประเด็น
ทำงเดิน/ทำงหนีไฟ
ถังขยะ
สภำพหน้ำต่ำง ประตู ขั้นบันได
เครื่องใช้ไฟฟ้ำรวมถึง บริเวณพื้น
ต่ำงระดับ

•
•
•
•

เศษวัสดุเหลือใช้ เอกสำรต่ำงๆ

•

ปลั๊กไฟ รำงสำยไฟ อุปกรณ์
ไฟฟ้ำ
กำรทำควำมสะอำด

•

แนวทางการปรับปรุง/เตรียมการ
ตรวจสอบกำรติดสัญลักษณ์พื้นต่ำงระดับบริเวณทำงหนีไฟและไม่ให้วำงสิ่งกีดขวำงบริเวณบันไดหนีไฟ
ให้มีถังขยะกลุ่มละไม่เกิน 1 จุด และห้ำมทิ้งเศษอำหำร
ให้เช็ดทำควำมสะอำด บริเวณประตูทำงเข้ำสำนักทั้งชั้น 4 และชั้น 5
ให้มีกำรตรวจสอบและติดเทปสีแดงเพื่อระบบขอบเขต หรือกำหนดบริเวณในกำรจัดวำง ให้ติดทำงต่ำง
ระดับ และกรณีรำงไฟก็ให้ติดเฉพำะจุดที่เดินผ่ำน และจุดที่วำงถังขยะ ตู้น้ำดื่ม เครื่องถ่ำยเอกสำร (ตีรอบ
หรือตีมุมก็ได้) กรณีตู้เหล็กที่ตั้งไว้เพื่อกั้นทำงเดิน ไม่ต้องตีเส้น
กรณีเอกสำรที่ต้องรอกำรดำเนินกำร ขอควำมร่วมมือให้มีกำรจัดกำรคัดแยกเอกสำรทมี่ไม่จำเป็นออกให้
มำกที่สุด ส่วนที่เหลือให้ติดป้ำยระบุว่ำเป็นเอกสำรหรือสิ่งของประเภทใด จะดำเนินกำรภำยในช่วงเวลำใด
ให้ตรวจสอบภำยในพื้นที่ที่รับผิดชอบและดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณที่ชำรุดให้เรียบร้อย

• กำกับให้มีกำรทำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ประเด็น
กำรให้ควำมรู้
กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ และสิ่ง
เสพติด
มีตู้ยำ ชุดปฐมพยำบำล

แนวทางการปรับปรุง/เตรียมการ
• รอบกำรตรวจประเมินครั้งที่ 3 ตรวจกำรสำรวจควำมต้องกำร(รูปแบบใดก็ได้) มีกำรจัดทำแผนทั้งปี และ
ดำเนินกำรตำมแผนให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 3 เรื่อง
• ไม่ต้องติดป้ำยห้ำมจำหน่ำยแอลกอฮอล์ทุกหน่วยงำน เพรำะเป็นนโยบำยกรมอยู่แล้ว
• ต้องจัดให้มีอย่ำงน้อย 1 จุด/หน่วยงำน

เอกสารนาเสนอการตรวจประเมิน HWP+5ส

ประเด็นการพิจารณา

01
03

ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์
ต่างๆ (มี 4 หัวข้อย่อย รวม 4
คะแนน)
อุปกรณ์สานักงาน (มี 4 หัวข้อ
ย่อย รวม 4 คะแนน)

02
04

โต๊ะทางานหรือพื้นที่บริเวณโต๊ะ
ทางาน รวมบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์
มี 13 หัวข้อย่อย รวม 13 คะแนน)

ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ (มี 5
หัวข้อย่อย รวม 5 คะแนน)

ประเด็นการพิจารณา

05
07

ห้องประชุม (มี 3 หัวข้อย่อย
รวม 3 คะแนน)

พื้นที่พักผ่อน/สวนหย่อม (มี 3
หัวข้อย่อย รวม 3 คะแนน)

06
08

มุมรับประทานอาหาร (มี 3
หัวข้อย่อย รวม 3 คะแนน)

ทางเดิน/ทางหนีไฟ (มี 2 หัวข้อ
ย่อย รวม 2 คะแนน)

ประเด็นการพิจารณา

09

ถังขยะ (มี 3 หัวข้อย่อย รวม 3
คะแนน)

10

อื่นๆ (มี 2 หัวข้อย่อย รวม 2
คะแนน)

ภาพการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน 5ส
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์

โต๊ะทางานหรือพื้นที่บริเวณโต๊ะทางาน (รวมบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์)

อุปกรณ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ

ห้องประชุม

พื้นที่พักผ่อนสวนหย่อม

ทางเดิน/ทางหนีไฟ

ถังขยะ

อื่นๆ

การดาเนินงานพัฒนา
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

วาระการประชุม

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
การสนับสนุนขององค์กร
• นโยบายของหน่วยงาน
• แผนการดาเนินงานกิจกรรม
• คาสั่งคณะทางาน
• รายงานการประชุม
Scan me

Scan me

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร
• ประกาศวัฒนธรรมองค์กร
• แนวปฏิบัติสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
• วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
การติดต่อสื่อสาร
• มีช่องทางการสื่อสาร (ข้อมูลประกอบ)
• ตัวอย่างข้อมูลสุขภาพที่มีการสื่อสาร
• ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมกับการสื่อสารกิจกรรม

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
การตรวจติดตาม ทบทวนและประเมินผล
• แผนการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
• มีภาพการประชุมคณะ/ทีมงาน
• มีสรุปผลพร้อมข้อเสนอรายงานผล ผบห.

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
• เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม ในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย
แผนงาน/เป้าหมาย (0.25)
• มีช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ (0.25)
• มีการพบปะหารือระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่าเสมอ (0.25)
• กาหนดหรือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม (0.25)

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์สะอาด”
❑ 1) กาหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานฯ พื้นที่อื่นๆที่จาเป็น พร้อมมีป้ายแสดง
และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส.
❑ 2) ไม่แขวนวัสดุต่างๆ ตามเสาหรือผนังของอาคาร เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเฝ้าระวัง ตรวจตราหรือ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น
❑ 3) สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันไดอยู่ในสภาพดีและสะอาด
❑ 4) อุปกรณ์และหลอดไฟตามที่ต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาด
❑ 5) พื้นที่อยู่ในระนาบเดียวกัน เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้า หากเป็นบริเวณต่างระดับต้องมีสัญลักษณ์บอกความ
แตกต่าง มีการกันลื่น สภาพดี สะอาด
❑ 6) บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือเป็นผลิตภัณฑ์กลาง จะต้องมีภาชนะรองรับหรือมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี
และเหมาะสม

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์สะอาด”
❑ 7) ขนาดความกว้างของพื้นทางเดิน ทางขนย้ายหรือทางจราจรมีขนาดเหมาะสม สภาพดี สะอาด ไม่มีสิ่งกีด
ขวาง
❑ 8) ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและสะอาด ติดป้ายแสดงชนิดสิง่ ของ
❑ 9) ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 หรือ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสาหรับแผงลอยจาหน่ายอาหาร
❑ 10) ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทยของกรมอนามัย เช่น ห้องน้า ห้องส้วม มีการระบายอากาศและแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้และสิ่งอานวยความสะดวก
❑ 11) มีการควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุงในสถานที่ทางาน

ภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์สะอาด

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์ความปลอดภัย”
❑ 1) อุบัติเหตุจากการทางานที่รายงานตามแบบ กท.16 หรือแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากรอบปีที่
ผ่านมา
❑ 2) ไม่มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่ที่ป่วยเป็นโรคอันเนื่องจากการทางานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
❑ 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ
❑ 4) มีการกาหนดกฎระเบียบและขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัย
❑ 5) ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ อย่างมั่นคงและปลอดภัย
❑ 6) เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและไม่มีชิ้นส่วนที่ชารุด หรือ
ส่วนแหลมคมที่อาจทาอันตรายได้
❑ 7) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์ความปลอดภัย”
❑
❑
❑
❑

8) สวิตช์ สายไฟ ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย
9) มีเส้นหรือขอบเขตแสดลงบริเวณที่อาจทีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้
10) มีอุปกรณ์ตัดไฟ รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/ไฟรั่ว
11) มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ในตาแหน่งที่
สามารถนามาใช้ได้ทันที
❑ 12) ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีสิ่งขวางหรือถูกปิดตาย

ภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์ความปลอดภัย

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี”
❑ 1) มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อการทางาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
❑ 2) ภายในห้องหรือบริเวณที่ทางานมีการระบายอากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิเหมาะสม
❑ 3) ไม่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบิตงาน และสร้างความเดือดร้อนราคาญต่อ
ชุมชนใกล้เคียง
❑ 4) มีการจัดประเภทของสารเคมีและแยกเก็บไว้เฉพาะตามหลักปฏิบัติ สาหรับสารเคมีประเภทนั้นๆ
❑ 5) ไม่มีปัญหาฝุ่นหรือควันที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
❑ 6) ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนราคาญต่อ
ชุมชนใกล้เคียง

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี”
❑ 7) มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทัว่ ไป
❑ 8) มีการจัดการมูลฝอยอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อน
ราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
❑ 9) น้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รับการบาบัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออกนอกอาคาร ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

ภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต”
❑ 1) มีสถานที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ความสมดุลในชีวิตการทางาน รวมทั้งมีกล่องรับความคิดเห็น และ/หรือกระดานสนทนา(เว็บบอร์ด)
❑ 2) มีการให้ความรู้ด้านการการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทางาน แก่
ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 5 เรื่อง/ปี
❑ 3) มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมการรณรงค์การลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติด รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร
สถานประกอบกิจการ ทั้งนี้สามารถจัด เขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้
❑ 4) มีการจัดหรือสนับสนุนให้ผปู้ ฏิบัติงานได้รับบริการตรวจสุขภาพประจาปีทุกคน และมีการตรวจตามความ
เสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต่องสัมผัส
❑ 5) มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และเครื่องชั่งน้าหนัก พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษาและการใช้ยา

ภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์ชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต

ภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์ชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต

THANKS
สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม กรมอนาม ัย
healthyworkplace2020@gmail.com
0 2590 4261
0 2590 4391
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วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
4.1 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามต ัวชว้ี ัดคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการของ
สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจาเดือนมกราคม 2564)
โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

การกากับติดตามการดาเนินงานตัวชวี้ ด
ั ตามคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของสานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ประจาเดือน
ผู ้รับผิดชอบ การรายงานตัวชวี้ ด
ั ฯ 64 ในระบบ DOC ของสานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
https://docs.google.com/document/d/1tZ2yTJ8fq5BIFmIuOf8BQ7H1jPU_R7A4i9z0Ro8ZGRI/edit?usp=sharing

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
4.2 ข้อเสนอการปร ับแผนปฏิบ ัติการเพือ
่ ให้สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายทีก
่ าหนด
โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน)
ิ้ 11,159,520 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้รับงบประมาณทัง้ สน
ื่ 1,950,000 บาท)
1. งบดาเนินงาน 10,949,520 บาท (งบได ้รับจัดสรรทัง้ ปี 8,999,520 บาท และผลิตสอ
2. งบบุคลากรภาครัฐ 210,000 บาท
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ผลการเบิกจ่ายงบดาเนินงานลง GFMIS
ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
ิ้ 2,440,250.35 บาท (ร้อยละ 21.90)
รวมทัง้ สน
(เป้าหมายกรมอนาม ัย ร้อยละ 40)

40.00

19.7

19.00

96.00

100.0

64.00

52.2
41.2

92.00

99.0

21.9

3.0

พ.ย.-63

ข้อมูล ณ ว ันที่ 15 มกราคม 2564

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64 พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบค่าเป้าหมายกรมอนาม ัย
รายการ
งบดาเนินงาน
งบพลางก่อน
(ต.ค.63-มี.ค.64)
งบเหลือจ่าย

งบประมาณ
(บาท)
11,159,520

ร้อยละ

5,654,800

50.7

205,681.47

1.8

100

เป้าหมายกรม
(ต.ค.63-มี.ค.64)
6,137,736

ร้อยละ

482,936
**ต ้องเบิกเพิม
่ อีก

4.3

55

**ต้องของบประมาณเพิม
่ อีก 482,936 บาท เพือ
่ ให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายกรมฯ (เดือน มี.ค. 64 ร้อยละ 55)

สรุปภาพรวมงบดาเนินงาน สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนก.พ.- มี.ค.64)

6,000,000

5,654,800

5,449,118.53
ขอห ักเพิม
่ เติม
307,160

5,000,000

หากกลุม
่ ใชง้ บประมาณตามแผน
้ นถึงเดือนเม.ย.
งบประมาณจะไม่พอใชจ
PO

4,000,000

2,598,035.38

รวมแผนทีต
่ อ
้ งเบิกจ่าย
ในเดือน ก.พ.-มี.ค.64

3,000,000

410,405 บาท
(ไม่รวมแผนจ ัดจ้างต่างๆ)

2,000,000

268,325

GF
2,543,923.15
142,080

1,000,000
205,681.47
0

งบทีไ่ ด้ร ับ

งบทีด
่ าเนินการแล้ว

งบคงเหลือ

แผนเดือน ก.พ.64 แผนเดือน มี.ค.64

สรุปรายการ PO สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

สรุปภาพรวมยอด PO
ั
1. งบประมาณทีม
่ ก
ี ารทาสญญาจ
ัดจ้าง และทา PO งวดแรกแล้ว 15 รายการ
รายละเอียด

ยอด PO เต็มจานวน
(บาท)

ยอดลง PO ก ันงวดแรก
(บาท)

ั
เหลือจ่ายตามสญญา
(บาท)

งบประมาณทีม
่ ย
ี อดบ ันทึกลง PO (ตุลาคม
2563 – มกราคม 2564)

3,221,243.04

2,598,035.38

623,207.66

2. แผนการจ ัดจ้างและการทา PO เดือนกุมภาพ ันธ์ – เมษายน 2564
รายละเอียด

่ งเดือน
แผนการจ ัดจ้างทีใ่ นชว
กุมภาพ ันธ์ – มีนาคม 2564

ยอดจ ัดจ้างเต็ม
จานวน
(บาท)
1,832,980

รวมแผน PO
(ก.พ.-มี.ค.64)
รวมแผน PO
(ก.พ.-เม.ย.64)

แผนจ ัดจ้าง
เดือนกุมภาพ ันธ์
2564

แผนจ ัดจ้าง
เดือนมีนาคม
2564

แผนจ ัดจ้าง
เดือนเมษายน
2564

585,480

497,500

200,000

1,082,980
1,282,980

กลุม
่

พบ.

พม.

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

ยอดก ัน
PO

1. จ ้างเก็บรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับยา
ี ทาง
และเวชภัณฑ์ทเี่ ป็ นของเสย
การแพทย์ฯ

100,000

80,000

2. จ ้างเก็บและรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับการจัดการมูลฝอยทั่วไป

100,000

แผน

100,000

3. จ ้างพัฒนาระบบฐานข ้อมูลและ
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษ

260,000

แผน

100,000

100,000

4. จ ้างเหมาเก็บรวบรวมข ้อมูลประเภทและ
ื้
แหล่งกาเนิดมูลฝอยติดเชอ

100,000

แผน

50,000

50,000

ึ ษา ทบทวนและปรับปรุงประกาศ
5. จ ้างศก
กระทรวงสาธารณสุขมาตรฐานชวี ภาพ

150,000

แผน

โครงการพ ัฒนาการจ ัดการ
สว้ มและสงิ่ ปฏิกล
ู

1. จ ้างสารวจความพอเพียงและการเข ้าถึง
้
สวมสาธารณะใน
Setting ต่าง ๆ

200,000

แผน

โครงการพ ัฒนาระบบการ
จ ัดการเหตุราคาญและ
กิจการฯ

1. จ ้างทาชุดความรู ้การจัดการเหตุราคาญฯ

200,000

แผน

โครงการพ ัฒนาอนาม ัย
้ ทีเ่ าพาะ
สงิ่ แวดล้อมฯ ในพืน

1. จ ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนสารโลหะ
หนักในอาหารและพืชผัก

108,000

10,800

้ อ
2. จ ้างทาวิดท
ิ ศ
ั น์เทคนิคการใชเครื
่ งมือ
วิทยาศาสตร์

200,000

แผน

โครงการบริหารจ ัดการมูล
่ เสริมอนาม ัย
ฝอยและสง
สงิ่ แวดล้อมในสถานบริการ
การสาธารณสุข

งวดที่
1

งวดที่
2

80,000

20,000

(8 พ.ค. 64)

งวดที่
3

งวดที่
4

(7 มิ.ย.
64)

(มี.ค. 64)

(ก.พ. 64)
(ก.พ. 64)

75,000

(พ.ค. 64)

60,000

(ก.ค. 64)

(พ.ค.)

75,000

(มี.ค. 64)

(มิ.ย. 64)

100,000

100,000

80,000

120,000

10,800

32,400
(1
มี.ค.64)

(30
เม.ย.64)

40,000

60,000

100,000

(เม.ย. 64)

(มี.ค. 64)

(15 ม.ค.64)
(ขอขยาย
เวลา)
(ก.พ. 64)

(ส.ค. 64)

(มิ.ย. 64)

(มี.ค. 64)

32,400

(พ.ค. 64)

32,400
(14
ก.ค.64)

กลุม
่

โครงการ

พช.

โครงการยกระด ับ
คุณภาพการ
จ ัดการ อวล.
สถานบริการการ
สาธารณสุข
โครงการ HWP

อก.

งบประมาณ

ยอดก ัน PO

งวดที่
1

งวดที่
2

ื่ การสอนหลักสูตร
1. จ ้างจัดทาวิดโี อสอ
ออนไลน์

123,991.60

49,596.64

49,596.64

74,394.96

2. จ ้างพิมพ์ใบประกาศโครงการ GCH

23,584.94

23,584.94

1. จ ้างผลิตคูม
่ อ
ื การดาเนินงาน HWP

166,706

166,706

2. จ ้างเก็บ รวบรวม และจัดทารายงาน
ข ้อมูล HWP

120,000

แผน

โครงการพ ัฒนา
และยกระด ับ
ระบบการจ ัดการ
อวล.รองร ับการ
ท่องเทีย
่ ว

1. จ ้างตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในโรงแรม

110,000

55,000

2. จ ้างรวบรวมและประมวลผล เพือ
่ จัดทา
เครือ
่ งมือการดาเนินงานโรงแรมน่าอยู่

120,000

60,000

โครงการพ ัฒนา
อวล.ในเรือนจา

ื่ การสอนหลักสูตร
1. จ ้างจัดทาวิดโี อสอ
การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมฯ ใน
เรือนจา

149,960.50

59,984.20

บริหารจ ัดการ
สาน ักอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม

1. จ ้างถ่ายเอกสารขาวดา

24,000

15,208.80

้
เบิกจ่ายรายเดือนตามการใชงานจริ
ง

2. จ ้างเหมาบริการเครือ
่ งถ่ายเอกสาร

12,000

8,306.09

้
เบิกจ่ายรายเดือนตามการใชงานจริ
ง

3. จ ้างเหมาบริการเครือ
่ งพริน
้ เตอร์
เลเซอร์

33,000

13,848.71

้
เบิกจ่ายรายเดือนตามการใชงานจริ
ง

(PO ตงแต่
ั้
เดือน
ต.ค. 63 – มี.ค. 64)

กิจกรรม

(10 ก.พ. 64)

(11 เม.ย.64)

23,584.94

(12 ก.พ. 64)

166,706

(4 มี.ค. 64)

60,000

60,000

(ก.พ. 64)

(เม.ย. 64)

55,000

55,000

(15 ธ.ค. 63)
เบิกแล ้ว

(8 มี.ค. 64)

60,000

60,000

(23 ม.ค.64)

(4 มี.ค. 64)

59,984.20

89,976.30

(5 ก.พ.64)

(6 เม.ย. 64)

งวดที่
3

กลุม
่

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

ยอดก ัน PO

พภ.

โครงการ
เสริมสร้างพล ัง
ท้องถิน
่ และ
ชุมชนน่าอยูอ
่ ย่าง
ยง่ ั ยืน

1. จ ้างถ่ายทา บันทึกวิดโี อ และตัดต่อ
ลาดับภาพวิดโี อสารคดีชด
ุ การสง่ เสริม
สุขภาพและจัดการ อวล. สาหรับ
ท ้องถิน
่ ชุมชน

150,000

30,000

2. พิมพ์ใบประกาศสาหรับ อปท. จัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม

235,000

โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคี
เครือข่ายฯ

1. จ ้างพัฒนาระบบและกลไกตรวจการ
อวล. (EHI)

ื่ สน ับสนุน
ผลิตสอ
การดาเนินการ
ภายใต้
สถานการณ์โรค
โควิด -19

งวดที่
1
45,000

งวดที่
2
75,000

(ธ.ค. 63)
เบิกแล ้ว

(ธ.ค. 63)
เบิกแล ้ว

แผน

200,000
(ก.พ.64)

35,000
(ก.ค.64)

150,000

75,000

75,000

60,000

ื่ ความรู ้นิทรรศการเคลือ
2. จ ้างผลิตสอ
่ นที่
สาหรับ อปท. และโควิดในการ
ขับเคลือ
่ นงานระดับพืน
้ ที่

127,980

แผน

ื่ วิดโี อเนือ
3. จ ้างผลิตสอ
้ หาการเรียนการ
สอนด ้าน อวล. (EHA)

100,000

แผน

ิ ชูเกียรติฯ 4 เหรียญ
4. จ ้างทาเหรียญเชด

40,000

แผน

1,470,000

1,470,000

480,000

ก ันงบแล้ว

ื่ สงิ่ พิมพ์สาหรับใช ้
1. จ ้างผลิตสอ
สนับสนุนการดาเนินงานป้ องกัน
COVID-19
2. จ ้างผลิตคูม
่ อ
ื โรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สุขภาพและสงิ่ แวดล ้อม
(กาลังดาเนินการ PO)

(มี.ค. 64)

(ก.ค. 64)

127,980
(ก.พ. 64)

50,000

(ก.พ. 64)

40,000

(มิ.ย. 64)

1,470,000

(19 ม.ค. 64)

480,000

(18 ก.พ. 64)

50,000

(มี.ค. 64)

งวดที่
3
30,000

(ม.ค. 64)

15,000

(ส.ค. 64)

้ า
ข้อเสนอต่อการเร่งร ัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใชจ
่ ยงบประมาณ
ทีเ่ หลือ (จนกว่าจะได้ร ับจ ัดสรรรอบ 2 ในเดือนเม.ย.64)
จากข ้อมูลทีน
่ าเสนอ แม ้ว่าสานักจะเบิกจ่ายงบประมาณทีเ่ หลือทัง้ หมด ผลการเบิกจ่าย
ณ เดือน มี.ค. จะเบิกจ่ายได ้ร ้อยละ 50.7 (เป้ าหมายเดือน มี.ค.64 ร ้อยละ 55) และเพือ
่ ให ้
งบประมาณเพียงพอจนกว่าจะได ้รับการจัดสรรรอบ 2 มีข ้อเสนอ ดังนี้

1. ชะลอการดาเนินการจัดจ ้าง เพือ
่ นางบประมาณทีเ่ หลือมาบริหารจัดการงานทีจ
่ าเป็ น
เร่งด่วนในชว่ งเดือน ก.พ.- มี.ค. 64 (โดยให ้ดาเนินการจัดจ ้างได ้รับการจัดสรรงบประมาณ
รอบสอง) เนือ
่ งจากการจัดจ ้างไม่สง่ ผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และสง่ ผลให ้สานักฯ
ขาดงบประมาณ (ทีเ่ ป็ นเงินสด) สาหรับการบริหารจัดการ
2. ให ้ทุกกลุม
่ ทบทวนกิจกรรมตามโครงการ (ทีก
่ ลุม
่ เสนอปรับตามมาตรการโควิด)
ชว่ งเดือน ก.พ.- มี.ค. 64 เนือ
่ งจาก
- งบสานักฯ คงเหลือ = 205,681.47 บ.
้
- แผนใชงบประมาณก.พ.-มี
.ค. = 410,405 บ. (ไม่รวมรายการทีจ
่ ะจัดจ ้าง)
้
- หากกลุม
่ ยืนยันใชงบประมาณตามแผน
ต ้องขอสนับสนุนจากกรม = 204,720.53 บ.

วาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
5.1 การเตรียมการจ ัดประชุมประสานนโยบายและบูรณาการระด ับท้องถิน
่

ั ยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (พภ.)
โดย กลุม
่ พัฒนาความร่วมมือและศก

บันทึกความร่วมมือ
https://drive.google.com/file/d/1Nlgz7XmwqgFI2Am9Jv20o0pKSjbpwIR5/view?usp=sharing
รายละเอียดการดาเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กับกรมสง่ เสริมการปกครองท ้องถิน
่
https://drive.google.com/file/d/1iz7FQ66iecTQh38OJcEI67attIeoaP9T/view?usp=sharing
โครงการพัฒนาความร่วมมือประสานนโยบายและบูรณาการระดับท ้องถิน
่
https://drive.google.com/file/d/1ggsBY8Wgr-rULRn-ia6Lh1NmpJTBW-Lj/view?usp=sharing

บันทึกความร่วมมือ
ระหว่างกรมอนามัย และกรมสง่ เสริมการปกครองท ้องถิน
่

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่ ๆ

