่
ประชุมสำนักอนำมัยสิงแวดล
้อม
้ั ่ 1/2564
ครงที
วันจันทร ์ที่ 26 ตุลำคม 2563
เวลำ 09.30 – 16.30 น.
ณ. ห ้องประชุม ชิต ชัยวงศ ์ อำคำร ๕ ชัน้ ๕
่
สำนักอนำมัยสิงแวดล
้อม

วำระกำรประชุม
วาระที่ 1 ประธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ
วาระที่ 2 ร ับรองรายงานการประชุมสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ 12/2563
(วันจันทร์ท ี่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563)
ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.1 สรุปผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
4.1 การเตรียมการอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยีย
่ มสานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
วันที่ 29 ตุลาคม 2563
4.2 ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือนตุลาคม
พ.ศ.2563

วำระกำรประชุม
่
่
วาระที่ 5 เรืองเพื
อทราบ
่
5.1 แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรสำนักอนำมัยสิงแวดล
้อม
และแนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี ประมำณ พ.ศ. 2564
5.2 กำรเตรียมกำรจัดงำน “วันส ้วมโลก”
่
5.3 กำรเตรียมกำรดำเนิ นงำนตำมข ้อสังกำรของอธิ
บดีกรมอนำมัย
“Healthy Workplace”
5.4 กำรเตรียมควำมพร ้อมกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2565
่
่ ๆ
วาระที่ 6 เรืองอื
น
6.1 กำรเตรียมกำรประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ำร “ทิศทำงและแนวทำง
่
กำรดำเนิ นงำนอนำมัยสิงแวดล
้อม ปี งบประมำณ พ.ศ. 2564”
วันที่ 26-29 ตุลำคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร ์พอร ์ท
จ.ปทุมธำนี

วาระที่ 1 ประธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ

นายสมชาย ตู ้แก ้ว
ผู ้อานวยการสานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ประธานการประชุมฯ

นโยบายการดาเนิ นงาน
่
อม
สานักอนามัยสิงแวดล้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564

โดย
ผู อ
้ านวยการสานักอนามัย
่
สิงแวดล้
อม
ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม สำ นั กอน ำ มั ย สิ่ ง แ วด ล อ
้ ม ค รั้ง ที่ 1 / 2 5 6 4
วั น ที่ 2 6 ตุ ล ำ ค ม 2 5 6 3 ณ ห ้อ ง ป ร ะ ชุ ม ชิ ต ช ัย ว ง ศ ์
อ ำ ค ำ ร 5 ช ้น
ั 5 สำ นั ก อ น ำ มั ย สิ่ ง แ วด ล อ
้ ม

28/01/64

28/01/64

หมายเหตุ: ภายใต ้โครงการที่ 8 สอน. ดาเนินการเฝ้ าระวัง WASH ในโรงเรียน กพด. ซงึ่ แบ่งงบ 200,000 บาท และสานัก ว.
ดาเนินการเรือ
่ ง เรือนจา

28/01/64

28/01/64

28/01/64

28/01/64

ิ ธิประชาชนด้านสุขภาพ
ปกป้องคุม
้ ครองสท

1

•
•
•
•

ยกระด ับ
เมืองทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสุขภาพ

ิ ธิพน
สร ้างความรอบรู ้สท
ื้ ฐานการอยูใ่ นสภาวะแวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อสุขภภาพดี
ื่ สารความเสย
ี่ ง และจัดทามาตรการเพือ
ประเมิน คาดการณ์ สอ
่ ลดผลกระทบ
ต่อสุขภภาพ
สนับสนุนให ้อปท.จัดบริการด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ตาม
กฎหมาย
กากับการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและ พ.ร.บ.
สาธารณสุขภ พ.ศ. 2535

ปฏิบ ัติการเชงิ รุกในการเฝ้าระว ัง กาก ับ ตรวจสอบ
้ ที่
ระด ับพืน
•
•
•

2

ยกระดับจพง.สธ. สู่ Environmental Health Inspector
สร ้างความเขภ ้มแขภ็ง Environmental Health Service ขภองพืน
้ ที่
สร ้างกลไกเฝ้ าระวังเชงิ รุก พัฒนาศูนย์ตอบโต ้ภาวะฉุ กเฉินและสาธารณ
ภัยด ้านสง่ เสริมสุขภภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

ยกระด ับมาตรฐานกิจกรรม กิจการ สถานประกอบการ
ให้มม
ี าตรฐาน

3

•
•
•
•

วางมาตรฐาน/มาตรการ ให ้สอดคล ้องกับ New Normal เพือ
่ ยกระดับกิจการ/
่ สถานประกอบการจาหน่ายอาหาร ตลาดนั ด
กิจการ/สถานประกอบการ เชน
สนับสนุนการใช ้ Platform Digital เพือ
่ สนับสนุนการประเมินกิจการ/สถาน
ประกอบการ
พัฒนาระบบ Environmental Health Inspection
ขภยาย G&C Hospital สู่ G&C Community/City

28/01/64

วาระที่ 2 ร ับรองรายงานการประชุม

ร ับรองรายงานการประชุมสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ครงที
ั้ ่ 12/2563
(วันจันทร์ท ี่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563)

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.1 สรุปผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ปี งบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการสาค ัญ
1. โครงการพัฒนาและเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอย
ตามกฎหมายสาธารณสุขภ(0.830 ลบ.)
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการส ้วมและสิง่ ปฏิกล
ู ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อมและปลอดภัยต่อสุขภภาพ (0.434 ลบ.)
3. โครงการส่งเสริมการจัดการ อวล.เพือ
่ รองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณ
ภัย (0.528 ลบ.)
4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมสถานบริการ
การสาธารณสุขภทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม (0.520 ลบ.)
5. โครงการเสริมสร ้างพลังท ้องถิน
่ และชุมชนจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมสู่
เมืองและชุมชนน่าอยูอ
่ ย่างยัง่ ยืน (1.214 ลบ.)
6. โครงการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภภาพคนตลอดช่วงชีวต
ิ
(0.471 ลบ.): คืนเงินสานักฯ 2,010 บาท
7. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อการมี
สุขภภาพดีสาหรับผู ้สูงอายุ (0.699 ลบ.)
8. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อม ตามโครงการ
พระราชดาริ (0.358 ลบ.): คืนเงินสานัก 2,264 บาท
9. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุราคาญ กิจการฯและมลพิษ
่ งต่อสุขภภาพประชาชน (0.566 ลบ.)
สิง่ แวดล ้อม เพือ
่ ลดความเสีย
10. โครงการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ลดผลกระทบต่อสุขภภาพจาก
่ งด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในพืน
ปั จจัยเสีย
้ ทีเ่ ฉพาะ (0.647 ลบ.)
11. โครงการเสริมสร ้างความเขภ ้มแขภ็งภาคีเครือขภ่ายและความรอบรู ้ด ้าน
อนามัยสิง่ แวดล ้อม (1.590 ลบ.)
12. โครงการพัฒนาและขภับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตาม
่
ประเมินผลด ้านอนามัยสิงแวดล ้อม (0.853 ลบ.)
13. การบริหารจัดการ สนับสนุนการขภับเคลือ
่ นงานสานักฯ (0.795 ลบ.)

โครงการวิจ ัย
1. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
พืน
้ ทีห
่ ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชุมชนเพือ
่ สังคม
ผู ้สูงอายุ(1.800 ลบ.)
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
สาหรับชุมชนทีเ่ อือ
้ ต่อการมีสขภ
ุ ภาพดี
(ปี งบประมาณ พ.ศ.2563)
(0.999 ลบ.)
3.โครงการศึกษาระบาดวิทยาและการ
จัดการขภองเสียทางการแพทย์จาก
สถานบริการการสาธารณสุขภในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภ
(1.993 ลบ.) ขภยายเวลาเบิกจ่ายค่าที่
ปรึกษางวดสุดท ้าย 0.138 ลบ.

งบลงทุน
1. เครือ
่ งตรวจวัดฝุ่ นละอองขภนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบอัตโนมัต ิ
สาหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร
(2.920 ลบ.)
2. เครือ
่ งเก็บตัวอย่างอากาศชนิดพกพา
(Personal Pump) (0.234 ลบ.)
3. ปรับปรุงห ้องประชุมสานั กอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม (0.513 ลบ.)

4. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
มลภาวะอากาศภายในอาคาร
สาธารณะขภองประเทศไทย (1.950
ลบ.) ขภยายเวลาเบิกจ่ายค่าทีป
่ รึกษา
งวดสุดท ้าย 0.160 ลบ.

่ COVID-19 (2.621 ลบ.)
14. งบกลางฉุกเฉิน สาหรับผลิตสือ
15. งบอืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับโอนเพิม
่ จาก COVID-19 (5.875 ลบ.)
่ บ้าน) (0.210 ลบ.)
งบบุคลากรภาคร ัฐ (ค่าเชา

งบดาเนินงาน 18.219 ลบ. ( 100%)

งบวิจ ัยเบิกไป 6.743 ลบ.
(95.47%)
(งบทีไ่ ด้ 7.041 ลบ.)

งบลงทุนเบิกจ่ายไป
3.668 ลบ. (100%)

ิ้ (งบดาเนินงาน+งบวิจ ัย+งบลงทุน+เงินเพิม
รวมงบทงส
ั้ น
่ จากกรม) เป็นเงิน 28.630 ลบ.

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณพ.ศ. 2563
โครงการ

เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิตตามเป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

กลุม
่ พ ัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)
1. โครงการ
พ ัฒนาและเพิม
่
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจ ัดการ
มูลฝอยตาม
กฎหมาย
สาธารณสุข

้ ทีเ่ กิดขภึน
1. มูลฝอยติดเชือ
้ จากทุกแหล่งกาเนิดที่
ได ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง ร ้อยละ 100

้ ทีเ่ กิดขภึน
มูลฝอยติดเชือ
้ จากทุกแหล่งกาเนิดทีไ่ ด ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง
ร ้อยละ 98.91

้
2. มีแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านการจัดการมูลฝอยติดเชือ
พ.ศ. 2562 – 2565

้ พ.ศ. 2562 – 2565
มีแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านการจัดการมูลฝอยติดเชือ

3. มีขภ ้อเสนอเชิงนโยบายระบบการจัดการมูลฝอยติด
้ ขภองประเทศ
เชือ

้ ขภองประเทศ ใน
มีขภ ้อเสนอเชิงนโยบายระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดขภองโรค COVID-19

้
4. มีระบบควบคุมกากับการจัดการมูลฝอยติดเชือ

้ แบบ Digital tracking
มีระบบกากับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชือ
Infectious Waste

้ สาหรับ
5. มีคาแนะนาการจัดการมูลฝอยติดเชือ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ผู ้เก็บขภนมูล
้ และผู ้รับกาจัดมูลฝอยติดเชือ
้
ฝอยติดเชือ

1. คาแนะนาแนวทางการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดขภองโรค
COVID-19 จานวน 5 ฉบับ
2. (ร่าง) คาแนะนาเรือ
่ งแนวทางการจัดการขภองเสียและมูลฝอยทีเ่ กิดจาก
กระบวนการล ้างไตทางช่องท ้องในชุมชน
3. (ร่าง) คาแนะนาการจัดการมูลฝอยสาหรับองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่

6. ร่างกฎหมายเกีย
่ วกับการจัดการมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ

้
มูลฝอยติดเชือ
้ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
• (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด ้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชือ
( ขภณะนี้ ครม.เห็นชอบในหลักการ)
มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
• (ร่าง) กฎกระทรวงสุขภลักษณะการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน พ.ศ. .... (อยูร่ ะหว่างการพิจารณาขภองกฤษฎีกา)
• (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขภ เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าที่
ผู ้รับผิดชอบ เก็บขภนมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ...
(ยกร่างแล ้ว)
• (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขภ เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ในการเก็บขภนหรือกาจัดมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
(ยกร่างแล ้ว)
มูลฝอยทั่วไป
• (ร่าง) ประกาศกรมอนามัย เรือ
่ ง กาหนดหน่วยงานจัดฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าที่
ควบคุมกากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... (เสนออธิบดีกรมอนามัยลง
นาม)
• (ร่าง) ประกาศกรมอนามัย เรือ
่ ง หลักสูตรการฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมกากับ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. …. (เสนออธิบดีกรมอนามัยลงนาม)

7. มีรายงานขภ ้อมูลสถานการณ์และคาดการณ์มล
ู ฝอย
ทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

มีรายงานสถานการณ์และคาดการณ์การจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน พร ้อมจัดทาขภ ้อเสนอต่อการกาหนดสุขภลักษณะการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน

ความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณพ.ศ. 2563
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

โครงการ

ผลผลิตตามเป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

กลุม
่ พ ัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)
2. โครงการพ ัฒนา
ระบบการจ ัดการสว้ ม
และสงิ่ ปฏิกล
ู ทีเ่ ป็น
่
ิ
มิตรก ับสงแวดล้อม
และปลอดภ ัยต่อ
สุขภาพ

1. มีรป
ู แบบการจัดการส ้วมและสิง่ ปฏิกล
ู ในพืน
้ ที่ (1 รูปแบบ)

มีรป
ู แบบส ้วมใช ้น้ าน ้อย (อยูร่ ะหว่างการทดสอบประสิทธิภาพขภองส ้วม
ใช ้น้ าน ้อยในโรงเรียนถิน
่ ทุรกันดาร)

2. ส ้วมสาธารณะมีการพัฒนามาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย
และเพียงพอ

มีการเก็บขภ ้อมูลการดาเนินงานพัฒนาส ้วมสาธารณะและร่วมกับภาคี
เครือขภ่ายเพือ
่ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ

3. มีองค์ความรู ้ทางวิชาการด ้านการจัดการส ้วมและสิง่ ปฏิกล
ู
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ และผู ้ประกอบการ 2 เรือ
่ ง

1.
2.

3.โครงการพ ัฒนา
รูปแบบการจ ัดการ
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภ ัย

่ เสริม
4. โครงการสง
การจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมเพือ
่ รองร ับ
ภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภ ัยจาก การ
แพร่ระบาดของโรค
ื้ ไวร ัสโคโรนา
ติดเชอ
2019 (COVID-19)

คูม
่ อ
ื สาหรับผู ้ปฏิบัตงิ านสูบและขภนสิง่ ปฏิกล
ู หลักสูตรการ
ฝึ กอบรมการจัดการสิง่ ปฏิกล
ู สาหรับผู ้ปฏิบัตงิ านสูบและขภนสิง่
ปฏิกล
ู
่ งสุขภภาพ
คูม
่ อ
ื การจัดการส ้วมสาธารณะลดความเสีย

1. มาตรฐานแนวทางการปฏิบัตงิ าน (SOP) ด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

คูม
่ อ
ื การบัญชาการเหตุการณ์และมาตรฐานการปฏิบัตงิ านด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

2. นักวิชาการจากส่วนกลาง และศูนย์อนามัย ได ้รับการพัฒนา
ศักยภาพประจาปี

จัดประชุมพัฒนากลไกการดาเนินงานด ้านการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล ้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย

3. รูปแบบด ้านการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีเ่ หมาะสมสาหรับ
พืน
้ ทีเ่ กาะ

ขภ ้อเสนอเบือ
้ งต ้นด ้านการจัดการขภยะมูลฝอยสาหรับพืน
้ ทีเ่ กาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

่ สาร สร ้างความรอบรู ้เพือ
1. มีกจ
ิ กรรมการสือ
่ ให ้เกิดความ
ตระหนักและแนวทางการปฏิบัตเิ พือ
่ การดูแล ควบคุม ป้ องกัน
และปรับพฤติกรรมอนามัยสาหรับภาคีเครือขภ่ายภาครัฐ เอกชน
้ ไวรัสโคโร
ประชาชน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ
นา 2019 (COVID-19)

1.

2. มีการประชุมคณะกรรมการ คณะทางาน และทีมงานเพือ
่
เตรียมความพร ้อมสร ้างแนวปฏิบัต ิ และบริหารจัดการเพือ
่ ลด
่ งการแพร่ระบาดโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019
ความเสีย
(COVID-19)

1.

2.

2.
3.
4.

มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ “CLEAN Together : คนไทยรวมพลัง
ป้ องกันโรค”
้ วัสดุอป
่ ประชาสัมพันธ์ทม
จัดซือ
ุ กรณ์ อุปกรณ์ สือ
ี SEhRTกรม
อนามัย สาหรับเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ เพือ
่ สนับสนุนการทากิจกรรม
่ ง
สร ้างความรอบรู ้ในพืน
้ ที่ และการจัดตัง้ จุดคัดกรองความเสีย
้ กั๊ก เสือ
้
จากโรค COVID-19 : หน ้ากากอนามัย สบูเ่ หลว เสือ
โปโล และวัสดุอน
ื่ ๆ
ประชุมคณะทางานตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด ้าน
ส่งเสริมสุขภภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม กรมอนามัย
ประชุมคณะทางานกลุม
่ ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ
(Strategic and Technical Advisory Group: STAG)
ประชุมคณะทางานกลุม
่ ภารกิจปฏิบัตก
ิ าร (Operation) กรม
อนามัย
จัดประชุมคณะทางานย่อยด ้านวิชาการ ภายใต ้คณะทางานกลุ่ม
ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Technical
Advisory Group: STAG)

ความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณพ.ศ. 2563
โครงการ

เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิตตามเป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเมืองและชุมชน (พช.)
1. โครงการ
ยกระด ับคุณภาพ
การจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมสถาน
บริการการ
สาธารณสุขทีเ่ ป็น
มิตรก ับสงิ่ แวดล้อม

2. โครงการ
เสริมสร้างพล ัง
ท้องถิน
่ และชุมชน
จ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมสูเ่ มือง
และชุมชนน่าอยู่
อย่างยง่ ั ยืน

1.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
- ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ร ้อยละ 100
- ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร ้อยละ 75

โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
- ผ่านเกณฑ์ระดับดีขภน
ึ้ ไป
ร ้อยละ 99.79
- ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขภึน
้ ไป
ร ้อยละ 85.28
- ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
ร ้อยละ 40.40
(ขภ ้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)

2. มีคาแนะนาแนวทางการจัดการอนามัย
1. คูม
่ อ
ื แนวทางการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมโรงพยาบาลสนาม กรณี
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การแพร่ระบาดขภองโรคติดเชือ
สิง่ แวดล ้อมในสถานการณ์การระบาดขภองโรคติด
2.
คู
ม
่
อ
ื
การด
าเนิ
น
งานคาร์
บ
อนฟุ
ตปริน
้ ขภองสถานบริการการการ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับ
เชือ
สาธารณสุขภ
สถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภภาพรูปแบบ
ต่าง ๆ
3. มีโรงพยาบาลทีไ่ ด ้รับรางวัลนวัตกรรม
GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ
จานวน 3 ประเภท

มีโรงพยาบาลทีไ่ ด ้รับรางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital
ระดับประเทศ จานวน 3 ประเภท ได ้แก่
- ประเภทผลิตภัณฑ์ จานวน 4 แห่ง
- ประเภทกระบวนการ จานวน 4 แห่ง
- ประเภทนวัตกรรม COVID-19 จานวน 3 แห่ง

1. ร ้อยละ 5 ขภององค์การบริหารส่วนตาบลทีม
่ ี
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชุมชนและ
ท ้องถิน
่ น่าอยู่ (GREEN and Healthy
Cities/Communities) (จานวน 267 แห่ง)

องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชุมชนและ
ท ้องถิน
่ น่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ทีป
่ ระเมิน
ตนเอง จานวน 237 แห่ง (จากองค์การบริหารส่วนตาบลทัง้ หมด จานวน
5,332 แห่ง) มีผลการประเมิน ดังนี้
- ผ่านการประเมิน ระดับน่าอยู่ จานวน 102 แห่ง คิดเป็ นร ้อยละ
26.98
- ผ่านการประเมิน ระดับน่าอยู่ จานวน 135 แห่ง คิดเป็ นร ้อยละ
35.71

2. มีคม
ู่ อ
ื ปฏิบต
ั งิ านสาหรับบุคลากร อปท./ชุด
ความรู ้สนั บสนุนผู ้การดาเนินงานท ้องถิน
่ และ
ชุมชน

1.คูม
่ อ
ื แนวทางการดาเนินงาน "อบต.จัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่
ท ้องถิน
่ ชุมชนน่าอยู"่
2.คูม
่ อ
ื การดาเนินงานระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอนามัยสิง่ แวดล ้อม สาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในสถานการณ์การระบาดขภองโรคโควิด-19 (ฉบับ
ที่ 1)

3. มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด ้านการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล ้อมสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน
่ ระบบออนไลน์ (E-learning)

มีหลักสูตรออนไลน์ “การจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ ” สาหรับพัฒนาศักยภาพผู ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อมในองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ จานวน 10 บทเรียน

ความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณพ.ศ. 2563
โครงการ

เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิตตามเป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเมืองและชุมชน (พช.)
3. โครงการ
พ ัฒนาอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมเพือ
่
สุขภาพคนตลอด
่ งชวี ต
ชว
ิ

1.มีขภ ้อมูลสถานการณ์และแนวทางการพัฒนา มีขภ ้อมูลสถานการณ์ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานพัฒนาเด็ก
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และมีต ้นแบบการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. มีขภ ้อมูลสถานการณ์และแนวทาง WASH
ในโรงเรียน

มีแบบสอบถามและแผนการดาเนินงาน WASH ในโรงเรียน
(เตรียมดาเนินการ ปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)

3. มีสถานทีท
่ างาน สถานบริการ และสถาน
ประกอบการผ่านเกณฑ์สถานทีท
่ างานน่าอยู่
น่าทางานฯ สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
และโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก จานวน 400 แห่ง

สถานทีท
่ างาน สถานบริการ และสถานประกอบการผ่านเกณฑ์
สถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางานฯ สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
และโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก จานวน 57 แห่ง

4. มีคาแนะนามาตรฐานการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมสาหรับผู ้สูงอายุ

มีขภ ้อเสนอแนวทางการกาหนดมาตรฐานด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สาหรับผู ้สูงอายุ

4. โครงการ
พ ัฒนามาตรฐาน
การจ ัดการอนาม ัย
้
สงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ
ต่อการมีสุขภาพดี
สาหร ับผูส
้ ูงอายุ

1. มีแนวทาง/มาตรฐานการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อการมีสขภ
ุ ภาพดีสาหรับ
ผู ้สูงอายุ

1. หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดมาตรฐานด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมสาหรับผู ้สูงอายุ
2. คาแนะนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสาหรับผู ้สูงอายุ/สถานดูแล
ผู ้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดขภองโรคโควิด-19

2. มีชด
ุ ความรู ้พร ้อมเผยแพร่ความรู ้เกีย
่ วกับ
การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสาหรับผู ้สูงอายุ

มีชด
ุ นิทรรศการเคลือ
่ นเกีย
่ วกับการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สาหรับผู ้สูงอายุ

5. โครงการ
่ เสริมการ
สง
จ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม ตาม
โครงการ
พระราชดาริ

ื่ ความรู ้เกีย
มีชด
ุ ความรู ้/ขภ ้อมูล/สอ
่ วกับการ
พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสาหรับประชาชน
กลุม
่ เปราะบาง (เด็ก และผู ้ต ้องขภังใน
เรือนจา)

1. คูม
่ อ
ื แนวทางการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและสุขภาภิบาล
อาหารและน้ าในเรือนจา
2. ปฏิทน
ิ ความรู ้การดูแลสุขภอนามัยและอนามัยสงิ่ แดวลอม
้
ั ภัยทุก
สาหรับเด็กนั กเรียน “เด็กไทยรู ้สุขภอนามัย ชนะชย
โรค”
3. (ร่าง) คูม
่ อ
ื การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงเรียนบ ้าน
ไกล/สถานทีจ
่ าวัดในโรงเรียนพระปริยต
ั ิ

ความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณพ.ศ. 2563
โครงการ

เป้าหมาย/ต ัวชีว้ ัด

ผลผลิตตามเป้าหมาย/ต ัวชีว้ ัด

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมจากมลพิษ (พม.)
1. โครงการพ ัฒนา 1. มีร่างกฎหมายเกีย
่ วกับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ
ระบบการจ ัดการ
ตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ
เหตุราคาญ กิจการ
ทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อ
สุขภาพและมลพิษ
สงิ่ แวดล้อม เพือ
่ ลด
่
ี
ความเสยงต่อ
สุขภาพประชาชน

2. โครงการพ ัฒนา
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เพือ
่ ลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจาก
ี่ งด้าน
ปัจจ ัยเสย
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
้ ทีเ่ ฉพาะ
ในพืน

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขภ เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ มาตรการ
ควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึง่ ส่วนใด
ขภองร่างกาย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา วันที่ 2
มกราคม 2563
2. คาแนะนาขภองคณะกรรมการสาธารณสุขภ เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ด ้าน
สุขภลักษณะและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภภาพสาหรับการ
ประกอบกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุธป
ู พ.ศ. 2563 (ประกาศ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขภ เรือ
่ ง กาหนดระยะห่าง และ
หลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้ องกัน มิให ้เกิดผลกระทบจนเป็ น
เหตุราคาญหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภภาพขภองผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
และผู ้อยูอ
่ าศัยบริเวณใกล ้เคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ ประเภทการเพาะพันธุ์ เลีย
้ งและการ
อนุบาลสุกร พ.ศ. .... (อยูร่ ะหว่างการพิจารณาขภอง
คณะอนุกรรมการฯ)

่ งด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
2. มีขภ ้อมูลสถานการณ์ความเสีย
จากการใช ้สารเคมีทางการเกษตร และการคัดแยกขภยะ
อิเล็กทรอนิกส์

่ งด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมจากคัด
มีขภ ้อมูลสถานการณ์และความเสีย
แยกขภยะอิเล็กทรอนิกส์

3. มีขภ ้อมูลสถานการณ์กจิ การทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพและ
การจัดการเหตุราคาญในพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย
่
ื
4. มีสอ/ชุดความรู ้ สนับสนุนการจัดการเหตุราคาญตาม
กฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ

มีขภ ้อมูลสถานการณ์กจิ การทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพและเหตุราคาญ

1. มีขภ ้อมูลสถานการณ์ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมและความ
่ งต่อสุขภภาพในสถานทีใ่ ห ้บริการทีพ
เสีย
่ ักชัว่ คราว เช่น
โรงแรม รีสอร์ท ในพืน
้ ทีเ่ ขภตเศรษฐกิจพิเศษ

่ งต่อ
มีขภ ้อมูลสถานการณ์ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมและความเสีย
สุขภภาพในสถานทีใ่ ห ้บริการทีพ
่ ักชัว่ คราว เช่น โรงแรม รีสอร์ท ใน
พืน
้ ทีเ่ ขภตเศรษฐกิจพิเศษ

2. มีมาตรฐานการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมในสถานที่
ให ้บริการทีพ
่ ักชัว่ คราว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เพือ
่ รองรับการ
ท่องเทีย
่ งในพืน
้ ทีเ่ ขภตเศรษฐกิจพิเศษ

มี (ร่าง) มาตรฐานอนามัยสิง่ แวดล ้อมในโรงแรม

3. มีขภ ้อมูลสถานการณ์การปนเปื้ อนสารเคมี และให ้ความรู ้
่ งจากการรับสัมผัส
แก่ประชาชนในการเฝ้ าระวังความเสีย
สารเคมีในชุมชนในพืน
้ ทีล
่ ก
ั ลอบทิง้ กากขภองเสียอันตราย

่ งด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมจากการ
มีขภ ้อมูลสถานการณ์และความเสีย
ใช ้สารเคมีการเกษตรในพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย

4. มีขภ ้อมูลและจัดทาขภ ้อเสนอต่อการควบคุมกิจการทีเป็
่ น

มีขภ ้อมูลสถานการณ์และปั ญหาจากการเลีย
้ งนกแอ่นกินรัง (ปรับแผน

มี (ร่าง) คูม
่ อ
ื การจัดการเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด ้วยการ
สาธารณสุขภ

ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย/ต ัวชีว้ ัด

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณพ.ศ. 2563
โครงการ

เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลผลิตตามเป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ั
กลุม
่ พ ัฒนาความร่วมมือและศกยภาพภาคี
เครือข่ายอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม (พภ.)
1. โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคี
เครือข่ายและความ
รอบรูด
้ า้ นอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม

1. เจ ้าหน ้าทีส
่ านักอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้รับการ
พัฒนาศักยภาพในด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม ร ้อยละ
80

เจ ้าหน ้าทีส
่ านักอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม ร ้อยละ 34.67

2.. มี Key message ชุดความรู ้สาคัญ และการ
จัดการความรู ้ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม 6 เรือ
่ ง

มีชด
ุ ความรู ้ จานวน 2 เรือ
่ ง และ Key message จานวน 6
ชุด

3. มีสถานการณ์ความรอบรู ้ และพฤติกรรมอนามัย
สิง่ แวดล ้อมขภองประชาชน

รายงานผลการดาเนินงานเครือ
่ งมือสารวจความรอบรู ้และ
พฤติกรรมอนามัยสิง่ แวดล ้อมขภองประชาชนภายใต ้
สถานการณ์โรค COVID-19

4. มีกจิ กรรมรณรงค์สร ้างกระแสการขภับเคลือ
่ นงาน
อนามัยสิง่ แวดล ้อม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิง่ แวดล ้อมไทย ประจาปี
2563 ภายใต ้หัวขภ ้อ “อนามัยสิง่ แวดล ้อมปลอดภัย
ห่างไกล COVID-19”
2. จัดเสวนาวิชาการวันอนามัยสิง่ แวดล ้อมไทย ปี 2563
หัวขภ ้อ “บทบาทขภองนักอนามัยสิง่ แวดล ้อมกับCOVID19”ผ่านระบบ VDO Conference และ Live Streaming
ผ่าน FB ขภ่าวสด และ FB
กรมอนามัย
3. จัดรายการ EH TV ผ่านการ Live ทางเพจเฟสบุค
๊ สานัก
่
อนามัยสิงแวดล ้อม จานวน 7 ครัง้

5. มีการถอดบทเรียนและแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้งาน
่
อนามัยสิงแวดล ้อมภายใต ้สถานการณ์การแพร่
้ โคโรนา 2019 (COVID-19)
ระบาดขภองโรคติดเชือ
ื่ ประชาสัมพันธ์เพือ
6. มีสอ
่ เสริมสร ้างความรู ้ด ้าน
อนามัยสิง่ แวดล ้อมแก่ภาคีเครือขภ่าย

ถอดบทเรียนและแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้งานอนามัยสิง่ แวดล ้อมใน
้
สถานการณ์โรคติดเชือโคโรนา 2019 (COVID-19)

7. ภาคีเครือขภ่ายทุกระดับได ้รับการเพิม
่ ศักยภาพ
และสร ้างความเขภ ้มแขภ็ง และความรอบรู ้ด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อม

่ วชาญการจัดการ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อสม.เชีย
สุขภภาพชุมชนและอนามัยสิง่ แวดล ้อม ถอดบทเรียน และ
พัฒนาหลักสูตร อสม.ออนไลน์

่ สาธารณะ
การประชาสัมพันธ์และจัดทาสือ
- Facebook สานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม
- อินโฟกราฟฟิ ก 42 เรือ
่ ง
- บทสัมภาษณ์ 10 เรือ
่ ง
- ขภ่าวแจก 4 เรือ
่ ง
- ตอบโต ้ขภ่าว RRHL 13 เรือ
่ ง
- ชุดนิทรรศการเคลือ
่ นทีด
่ ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณพ.ศ. 2563
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

โครงการ

ผลผลิตตามเป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)
1. โครงการพ ัฒนา
และข ับเคลือ
่ น
นโยบาย ยุทธศาสตร์
และติดตาม
ประเมินผลด้าน
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

1. มีการขภับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.25602564 และมีรายงานความก ้าวหน ้าแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติฯ
ประจาปี

1.(ร่าง) แนวทางการขภับเคลือ
่ นและติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2560-2564
2.(ร่าง) รายงานประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564

2. มีระบบขภ ้อมูลและสารสนเทศด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 1
ระบบ

ระบบขภ ้อมูลสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ จัดทาขภ ้อมูลด ้าน
้ การจัดการสิง่
อนามัยสิง่ แวดล ้อม (การจัดการมูลฝอยติดเชือ
ปฏิกล
ู การดาเนินงาน GCH)

3. มีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานขภองสานักอนามัย
สิง่ แวดล ้อม 1 ระบบ

ระบบติดตามผลการดาเนินงานและงบประมาณ สานักอนามัย
สิง่ แวดล ้อม

4. ยกระดับเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) และ
มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ PMQA

1. จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การยกระดับการทางานและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การขภับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อม
ระดับประเทศ ขภองสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม
2. จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอนามัยสิง่ แวดล ้อม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
และกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564”

งบกลางฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ COVID-19
1. โครงการ
เสริมสร้างความรอบ
รูด
้ า้ นการจ ัดการ
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เพือ
่ รอบร ับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
ื้ ไวร ัสโคโรนา
เชอ
2019 (COVID-19)

่ ประชาสัมพันธ์เกีย
มีคม
ู่ อ
ื สือ
่ วกับการดูแล
ควบคุม ป้ องกัน และปรับพฤติกรรมอนามัยเพือ
่
่ งจากโรค COVID-19 4 เรือ
ลดความเสีย
่ ง

1.มีคม
ู่ อ
ื การบัญชาการเหตุการณ์และมาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2.มีคม
ู่ อ
ื มาตรการและแนวทางในการดูแลด ้านอนามัย
้ ไวรัสโค
สิง่ แวดล ้อมในสถานการณ์การระบาดขภองโรคติดเชือ
โรนา 2019 (COVID-19)
3.มีคม
ู่ อ
ื พฤติกรรมอนามัยเพือ
่ ลดโรค
่ ง
4.มีโปสเตอร์ เรือ
่ ง 3 จุดอันตราย 4 จุดเสีย

ความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบจัดสรร 18,212,291
เบิกจ่าย 18,212,291

งบจัดสรร 3,668,197.50
เบิกจ่าย 3,668,197.50

100%

100%

ขภ ้อมูลอ ้างอิงตาม กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบรายจ่ายอืน
่
(วิจ ัย)
งบจัดสรร 7,042,000
เบิกจ่าย 6,744,000

95.77%

ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

งบรายจ่ายอืน
่ (วิจ ัย)
ขภอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563
ไว ้เบิกเหลือ
่ มปี โดยจะทาการเบิกให ้แล ้วเสร็ จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 298,000 บาท
ึ ษาระบาดวิทยาและการ
1.โครงการวิจัยการศก
ี ทางการแพทย์ฯ 138,000 บาท
จัดการขภองเสย
2. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะ
อากาศภายในอาคารสาธารณะฯ 160,000 บาท

คืนเงิน
หลังวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายการ ดังนี้
• งบดาเนินงาน: การบริหารจัดการเพือ
่ ขภับเคลือ
่ น
งานสานัก ว. (อก.) จานวน 101.66 บาท

ึ ษาระบาดวิทยา
• งบวิจ ัย: โครงการวิจัยการศก
ี ทางการแพทย์ฯ จานวน
และการจัดการขภองเสย
55 บาท

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
4.1 การเตรียมการอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยีย
่ มสานั ก
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ขอต้อนร ับ

ั ว ัฒนายิง่ เจริญชย
ั
นายแพทย์สว
ุ รรณชย
อธิบดีกรมอนาม ัย
ด้วยความยินดียงิ่

โครงสร้างการบริหารสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

ผูอ
้ านวยการ
่ ยผูอ
ผูช
้ ว
้ านวยการ
กลุม
่ อานวยการ

กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

กลุม
่ พ ัฒนาการสุขาภิบาล

กลุม
่ พ ัฒนาความร่วมมือและ
ั
ศกยภาพภาคี
เครือข่าย
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เมืองและชุมชน
กลุม
่ พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
จากมลพิษ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารและข ับเคลือ
่ นงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เพือ
่ องค์กรสมรรถนะสูง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย
่ สาร และสร ้างความรอบรู ้ประชาชนและเครือขภ่าย
คณะอนุกรรมการจัดการความรู ้ สือ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขภ ้อมูลสารสนเทศเพือ
่ การบริหารจัดการเชิงนโยบาย
คณะอนุกรรมการเฝ้ าระวังด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
คณะทางานตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความสุขภและความผูกพันองค์กร
คณะอนุกรรมการจัดวางระบบ ประเมินผลการควบคุมภายใน

อ ัตรากาล ังสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

บุคลากร ทงหมด
ั้
70 คน
บุคลากรสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
2 (3%)

บุคคลากรจาแนกราย Generation

3 (4%)

7
(10%)

10
(14%)

58
(83%)

ข้าราชการ
พน ักงานราชการ

ลูกจ้างประจา
จ้างเหมา

18
(26%)

31
(44%)

BB

11
(16%)

X

Y

M

ขภ ้อมูล ณ 19 ตุลาคม 2563

ื่ มโยงการดาเนินงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ของสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ความเชอ
SDG
มีสข
ุ ภาพและความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ี

การจ ัดการนา้ และ
สุขาภิบาล

เมืองและถิน
่ ฐานมนุษย์อย่างยง่ ั ยืน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งข ัน
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : ด้านการพ ัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพทร ัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตรก ับ
สิง่ แวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสาธารณสุข

การบริโภคและผลิตย่างยงยื
่ั น

การร ับมือการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ

ความร่วมมือเพือ
่ การพ ัฒนาทีย
่ งยื
่ั น

ประเด็นที่ 5 : การท่องเทีย
่ ว
้ ทีแ
ประเด็นที่ 6 : พืน
่ ละเมืองน่าอยูอ
่ ัจฉริยะ
ประเด็นที่ 9 : เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นที่ 13 : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสข
ุ ภาวะทีด
่ ี
ประเด็นที่ 18 : การเติบโตอย่างยง่ ั ยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท
นโยบายปล ัดประทรวงสาธารณสุข

นโยบายอธิบดีกรมอนาม ัย
นโยบาย 2 เร่ง 3 ยก

เร่ง สืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์
เร่ง ข ับเคลือ
่ นนโยบายสาค ัญของร ัฐบาล
ยกระด ับ ความรอบรูแ
้ ละส่งเสริมสุขภาพทุกกลุม
่
ว ัย
ยกระด ับ เมืองทีเ่ ป็นมิตรก ับสุขภาพ
่ งค์กรสมรรถนะสูง
ยกระด ับ สูอ

แผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนาม ัย
สิง่ แวดล้อม กรมอนาม ัย (พ.ศ. 2563-2565)

แผนยุทธศาสตร์อนาม ัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
1. ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 :
2. ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 :
3. ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 :
4. ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 :

่ งด้าน อวล
ลดและป้องก ันปัจจ ัยเสีย
สร้างความร่วมมือพหุภาคีและ อปท.
่
สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจ ัดการอนาม ัยสิงแวดล้
อม
สร้างขีดความสามารถภาคี และ HL

แผนปฏิบ ัติการคล ัสเตอร์อนาม ัยสิง่ แวดล้อม
้ ต่อ
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกกลุม
่ ว ัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ
การมีสข
ุ ภาพดี
เป้าหมาย
่ งด ้านสิง่ แวดล ้อมทีส
1. จังหวัดมีระบบจัดการปั จจัยเสีย
่ ง่ ผลกระทบ
ต่อสุขภภาพ
2. องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ี
3. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GCH

แผน
ยุทธศาสตร์

้ ต่อสุขภาพ
เป้าหมาย : คนไทยสุขภาพดี อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุม
่ ว ัย
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนาม ัยสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 สร้างความรอบรูส
้ ข
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ อวล.

แผนปฏิบ ัติการสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ประเด็นงานสาค ัญ
1. ส่งเสริมการจ ัดการอนาม ัยสิง่ แวดล้อมโครงการพระราชดาริ
้ /
2. ส่งเสริมการจ ัดการอนาม ัยสิง่ แวดล้อมตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ติดเชือ
สิง่ ปฏิกล
ู /กิจการฯ/เหตุราคาญ)
3. เสริมสร้างพล ังท้องถิน
่ และชุมชนจ ัดการอนาม ัยสิง่ แวดล้อมสูเ่ มืองและชุมชนน่าอยู่
อย่างยง่ ั ยืน
4. ยกระด ับคุณภาพการจ ัดการอนาม ัยสิง่ แวดล้อม (สถานบริการการสาธารณสุข/แหล่ง
ท่องเทีย
่ ว)
5. พ ัฒนาอนาม ัยสิง่ แวดล้อมเพือ
่ สุขภาพคนตลอดช่วงชีวต
ิ

หมายเหตุ: ภายใต ้โครงการที่ 8 สอน. ดาเนินการเฝ้ าระวัง WASH ในโรงเรียน กพด. ซงึ่ แบ่งงบ 200,000 บาท และสานัก ว.
ดาเนินการเรือ
่ ง เรือนจา

28/01/64

จ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม
โครงการพระราชดาริ

ภารกิจ
สาค ัญ
ปี
2564

•
•
•
•

พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจา
เฝ้ าระวังการปนเปื้ อนสารเคมีในสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภภาพในพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย
สารวจสถานการณ์ WASH ในโรงเรียน กพด. (ร่วมกับ สอน.)
้
พัฒนาต ้นแบบสวมใช
น้ ้ าน ้อย (พืน
้ ทีท
่ ดลอง หมูบ
่ ้านห ้วยขภีห
้ มี จ.ตาก)

จ ัดการ
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535

• บริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภท
้
• การจัดการสวมและส
งิ่ ปฏิกล
ู
• การจัดการเหตุราคาญและกิจการฯ

เสริมสร้างพล ังท้องถิน
่
และชุมชนน่าอยู่
อย่างยงยื
่ั น

• สง่ เสริมการพัฒนา EHA
• สง่ เสริมอบต.จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
• เสริมสร ้างความเขภ ้มแขภ็งและความรอบรู ้ภาคีเครือขภ่าย

ยกระด ับคุณภาพ
การจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม

พ ัฒนาอนาม
ัย
• จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสถานบริ
การการสาธารณสุ
ขภ
่
ิ
ส
ง
แวดล้
อ
มเพื
อ
่
• จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในแหล่งท่องเทีย
่ ว
่
สุ
ข
ภาพคนตลอดช
ว
• สง่ เสริมการจัดสภาพแวดล ้อมในทีท
่ างาน ง
ชวี ต
ิ

สงิ่ แวดล้อมเพือ
่
สุขภาพคนตลอด
่ งชวี ต
ชว
ิ

• สง่ เสริมอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภภาพคนทุกกลุม
่ วัย

การดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2564

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2563
1. มีฐานขภ ้อมูล และสถานการณ์ด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในเรือนจา
2. มีมาตรฐานการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ในเรือนจา
้
3. มีรป
ู แบบสวมใช
น้ ้ าน ้อยในโรงเรียน
ถิน
่ ทุรกันดาร

1. เรือนจาได ้รับการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
2. มีการเฝ้ าระวังการปนเปื้ อนขภองสารเคมี
ในพืชผักและน้ าบริโภค พืน
้ ทีโ่ ครงการสง่ เสริม
การเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม
อันเนือ
่ งมาจากพระราชดาริ จ.ตาก

การจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม
โครงการ
พระราชดาริ

กิจกรรมสาค ัญ
1. เสริมสร ้างทักษะ ความรู ้เรือ
่ งการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม อวล.(แบบออนไลน์)
2. พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง และฐานขภ ้อมูล อวล.
ในระดับพืน
้ ที่
่
3. สงเสริม พัฒนาต ้นแบบและจัดกระบวนการ
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
4. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน

การดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2564
ผลการดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2563
ื้ ได ้รับการจัดการ ร ้อยละ 98.91
1. มูลฝอยติดเชอ
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการกากับติดตามการ
ื้ (Infectious waste Digital
จัดการมูลฝอยติดเชอ
ิ ธิภาพ
Tracking system) ให ้มีประสท
2. มีรา่ งกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงว่าด ้วย
ื้ มูลฝอยพิษ
เรือ
่ งเกีย
่ วกับการจัดการมูลฝอยติดเชอ
รวม 8 ฉบับ
3. แนวปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการสงิ่ ปฏิกล
ู สาหรับผู ้เก็บขภน
สงิ่ ปฏิกล
ู และเจ ้าหน ้าที่
4. ระบบการจัดการเหตุราคาญและควบคุมกิจการฯ
ตามกฎหมาย
ั ยภาพศูนย์อนามัยด ้านเทคนิคการ
5. พัฒนาศก
ตรวจสอบเหตุราคาญ

เป้าหมาย

การจ ัดการ
อนาม ัย
่
ิ
สงแวดล้อมตาม
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข
พ.ศ.2535

ื้ ได ้รับการจัดการตามหลักวิชาการ
1. มูลฝอยติดเชอ
ร ้อยละ 100
้
2. สวมสาธารณะในแหล่
งท่องเทีย
่ ว ได ้มาตรฐาน
HAS จานวน 24 จังหวัด
3. มีรา่ งกฎหมายเกีย
่ วกับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภภาพตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ
(ตามสถานการณ์สาคัญ)
4. มีรป
ู แบบ (Prototype) ระบบและกลไกการจัดการ
เหตุราคาญและการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการ
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ ระดับประเทศ

กิจกรรมสาค ัญ
1. ขภับเคลือ
่ นเชงิ นโยบาย พัฒนากฎหมาย
้
แล่ะสง่ เสริมการใชงานระบบ
Manifest system
ี่ ง ประเมินรับรองมาตรฐาน และ
2. เฝ้ าระวังความเสย
้
ยกระดับต ้นแบบสวมสาธารณะ
3. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด ้นกิจการและเหตุ
ราคาญ
4. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเหตุราคาญและ
การตรวจประเมินมาตรฐานกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อสุขภภาพ ระดับประเทศ
ั ยภาพเจ ้าหน ้าที่
5. พัฒนาศก

การดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2564
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2563
1. เทศบาลมีการพัฒนา EHA ระดับพืน
้ ฐาน
ขภึน
้ ไปร ้อยละ 57.6
2. อบต. ผ่านเกณฑ์ อบต.จัดการ อวล.น่าอยู่
ร ้อยละ 4.1
3. มีระบบประเมินผลการดาเนินงาน
อปท.จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม เพือ
่ ท ้องถิน
่
ชุมชนน่าอยู่
4. E-learning “การจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม สาหรับอปท.”
5. แนวทางการดาเนินงาน “อบต.จัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม เพือ
่ ท ้องถิน
่ ชุมชนน่าอยู”่

ท้องถิน
่ และชุมชน
จ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมสูเ่ มือง
และชุมชนน่าอยู่
อย่างยง่ ั ยืน

1. เทศบาลผ่านประเมินรับรอง EHA
ระดับพืน
้ ฐานขภึน
้ ไปร ้อยละ 70
2. อบต. มีการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสูเ่ มือง
และชุมชนน่าอยู่ ร ้อยละ 10
3. ภาคีเครือขภ่ายได ้รับการพัฒนาขภีด
ความสามารถ สร ้างความเขภ ้มแขภ็ง และความ
รอบรู ้ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
4. มีแนวทางการพัฒนา Environmental
Health Inspector 1 แนวทาง

กิจกรรมสาค ัญ
1. พัฒนาเทคโนโลยีการประเมินรับรอง EHA สร ้าง
ื่ สารความรู ้
กระบวนการแลกเปลีย
่ นความสาเร็จ สอ
2. พัฒนาหลักสูตรและกลไก ระบบ EnH Inspector
3. พัฒนากลไกการเสริมสร ้างความรอบรู ้ และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญด ้านการจัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมผ่านเครือขภ่ายระดับ จังหวัด
อาเภอ และชุมชน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2563
1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์GREEN & CLEAN
Hospital ระดับดีมาก ร ้อยละ 84
2. มีนวัตกรรมอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในรพ.
(Product/Process/COVID-19)
3. มีมาตรฐานการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ขภองสถานประกอบกิจการทีพ
่ ักอาศัยชวั่ คราว
4. มีมาตรฐานสถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่า
ทางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และ
ความสุขภขภองคนทางาน (Healthy
Workplace Happy for Life)

1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ได ้ตามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital
ระดับดีมาก ร ้อยละ 90
2. มีต ้นแบบแบบสถานบริการทีพ
่ ักอาศัยชวั่ คราว
ในจังหวัดท่องเทีย
่ ว 24 จังหวัด
3. มีต ้นแบบสถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางาน
เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขภขภอง
คนทางาน อย่างน ้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

ยกระด ับคุณภาพ
การจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม

กิจกรรมสาค ัญ
1. ยกระดับการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมใน
โรงพยาบาล และผลักดันสูร่ ะดับชุมชน
2. ประเมินรับรองมาตรฐานสถานประกอบการทีพ
่ ัก
ั ประเภท โรงแรม รีสอร์ท
อาศย
ื่ สาร สร ้างความเขภ ้าใจ และขภับเคลือ
3. สอ
่ นระดับ
นโยบายเพือ
่ สง่ เสริมภาคการสาธารณสุขภมีการ
จัดการสถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางาน เพือ
่
สุขภภาพคนทางาน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานสาค ัญ
ปี 2563
1. มาตรฐานและต ้นแบบ
- การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมใน
สถานดูแลเด็กปฐมวัย
- การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในที่
ั สาหรับผู ้สูงอายุ
พักอาศย
ื่
2. มีองค์ความรู ้ทางวิชาการ สอ
ั พันธ์ ชุดนิทรรศการเพือ
ประชาสม
่
ขภับเคลือ
่ นงานอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่
สุขภภาพคนทุกกลุม
่ วัย

มีแนวทาง มาตรฐานการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภภาพทุกกลุม
่ วัย

พ ัฒนาอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมเพือ
่
สุขภาพคน
่ งชวี ต
ตลอดชว
ิ

กิจกรรมสาค ัญ
1. พัฒนากลไกการเฝ้ าระวังอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่
สุขภภาพประชาชนกลุม
่ อ่อนไหว
2. จัดทาสถานการณ์ และฐานขภ ้อมูลด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการสาธารณะเพือ
่ สุขภภาพ
่ WASH ในโรงเรียน
เชน
ื่ จัดทาสอ
ื่ ความรู ้รูปแบบต่าง ๆ
3. จัดทาสอ
่
เพือ
่ สงเสริมความรอบรู ้ด ้านการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม

ว ันอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมไทย
4 กรกฎาคม ของทุกปี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวล ัยล ักษณ์
อ ัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางคว ัฒน วรข ัตติยราชนารี
พระราชทานพระอนุญาตให้ว ันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี
เป็น ว ันอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมไทย
(ตามมติคณะร ัฐมนตรี ว ันที่ 7 พฤษภาคม 2558)
ี สละ
พระองค์ทรงเป็นผูน
้ าทีเ่ ข้มแข็ง มีปณิธานแน่วแน่มน
่ ั คง เสย
ทุม
่ เทอุทศ
ิ พระองค์ในงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมงานวิจ ัยต่างๆ
ื่ มโยงศาสตร์ดา้ นสงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ
เชอ
ด้วยทรงมุง
่ หว ังให้ประชาชนมีการดารงชวี ต
ิ ทีด
่ ี
รวมถึงสุขภาพอนาม ัยและความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี น
ึ้
•
•
•
•
•
•

ปี
ปี
ปี
ปี

2558 :
2559 :
2560 :
2561 :

Theme การจ ัดงาน

Theme “อากาศสะอาดสดใส คนไทยสุขภาพดี”
Theme “ค ัดแยกขยะทีต
่ น
้ ทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน”
่
ิ
Theme “ อนาม ัยสงแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปก ับไทยแลนด์ ๔.๐”
Theme “อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ เมืองทีท
่ ันสม ัย ยง่ ั ยืน เท่าเทียมสาหร ับ
ทุกคน” (Environmental Health for All : SMART, Sustainable & Inclusive Cities)”
ปี 2562 : Theme "อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพล ังภาคีทก
ุ ภาคสว่ น
(Better Air Quality for Better Health)“
ปี 2563 : Theme “อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมปลอดภ ัยห่างไกล COVID-19”

การจ ัดสรรงบประมาณ สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
งบประมาณ 0.700 ลบ.
่ เสริมการ
สง
จ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม
โครงการ
พระราชดาริ

งบประมาณ 2.240 ลบ.
่ เสริมการ
สง
จ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมตาม
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข
พ.ศ.2535

ยกระด ับคุณภาพ
การจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม

งบประมาณ 2.322 ลบ.
ท้องถิน
่ และชุมชน
จ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมสูเ่ มือง
และชุมชนน่าอยู่
อย่างยง่ ั ยืน

พ ัฒนาอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมเพือ
่
สุขภาพคนตลอด
่ งชวี ต
ชว
ิ

โครงการวิจ ัย
1. การศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคาร และการ
พัฒนารูปบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารใน
พืน
้ ทีเ่ ขภตเมือง (1.807 ลบ.)
2. การศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภภาพจากการประกอบ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพตามพระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุขภ พ.ศ. 2535 (1.863 ลบ.)

รวมงบวิจ ัย 3.670 ลบ.
ิ ธิภาพ
การจ ัดหาครุภ ัณฑ์เพิม
่ ประสท
การจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
1.เครือ
่ งตรวจวัดปริมาณฝุ่ นภายในอาคารชนิดอ่านค่า
ได ้ทันที (1.016 ลบ.)
2. ชุดเครือ
่ งมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
(2.640 ลบ.)
3. เครือ
่ งวัดความเร็วลม แบบขภดลวดความร ้อน
(3.936 ลบ.)

งบประมาณ 2.596 ลบ.

งบประมาณ 0.173 ลบ.

งบบริหารจัดการและสนับสนุนการขภับเคลือ
่ นงาน = 0.970 ลบ.
รวมงบดาเนินงาน 9.209 ลบ.
ิ้ เป็นเงิน 19.176 ลบ.
รวมงบประมาณทงส
ั้ น

4. เครือ
่ งวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอินทรียร์ ะเหย
ง่ายด ้วยเทคนิค Gas Chromatograph แบบภาคสนาม
(2.247 ลบ.)

รวมงบลงทุน 6.297 ลบ.

ข้อท้าทายในการข ับเคลือ่ นงานและการสน ับสนุนจากอธิบดีกรมอนาม ัย
ข้อท้าทายในการข ับเคลือ
่ นงาน
Assessment : ระบบฐานขภ ้อมูลอนามัย
ื่ มโยงกับสุขภภาพ
สงิ่ แวดล ้อม และการเชอ
Advocacy: การบูรณาการและขภับเคลือ
่ นงาน
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมร่วมกับภาคีเครือขภ่ายแต่ละระดับ
Investment: การสร ้างกลไก การขภยาย
ื่ สาร สร ้างความรู ้ นวัตกรรม
การดาเนินงาน การสอ
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ในระดับพืน
้ ที่ ยังทาได ้เพียงเฉพาะพืน
้ ทีน
่ าร่อง
ซงึ่ ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ
Management:
้
- อปท. บางพืน
้ ทีย
่ ังไม่มก
ี ารบังคับใชกฎหมาย
เรือ
่ งอนามัยสงิ่ แวดล ้อมอย่างจริงจัง
- ไม่มรี ะบบตรวจสอบ และประเมินรับรอง
มาตรฐาน อวล.ในระดับพืน
้ ที่
- เจ ้าหน ้าที่ อปท. ยังขภาดความรู ้ ประสบการณ์
ในการจัดการ อวล.

การสน ับสนุน
จากอธิบดีกรมอนาม ัย
1. ขภับเคลือ
่ นเชงิ นโยบายประเด็นการจัดการมูลฝอย
ื้ ทีต
ติดเชอ
่ ้องบูรณาการร่วมกับภาคีเครือขภ่ายทุกระดับ
ทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขภ
2. จัดตัง้ หน่วยงานกลางภายใต ้สงั กัดกรมอนามัย
เพือ
่ ทาหน ้าทีเ่ ตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉิน และ
สาธารณภัยในภาพกรมอนามัย ทีม
่ ส
ี ายบังคับบัญชา
จากอธิบดีกรมอนามัยโดยตรง: ศูนย์ EOC

3. สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาสถานทีท
่ างานน่าอยู่
น่าทางาน (Healthy workplace Happy for life)
ขภองกรมอนามัย โดยให ้ถือเป็ นนโยบายสาคัญทีท
่ ก
ุ หน่วย
ต ้องให ้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเป็ นรูปธรรม

วาระที่ 4 เพือ
่ พิจารณา
4.2 แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสานั กอนามัยสงิ่ แวดล ้อม และ
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ประมาณ พ.ศ. 2564
และผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

4.2 แผนปฏิบัติการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการเบิกจ่ ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ

พ.ศ. 2564

การประชุมสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 26 ตุลาคม
2563 ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชัน้ 5 สานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม

โครงการสาค ัญและงบประมาณของสาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการสาค ัญ

โครงการวิจ ัย

1. โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสง่ เสริมอนามัยสงิ่ แวดล ้อมใน
สถานบริการการสาธารณสุขภ (1.129 ลบ.)
้
2. โครงการยกระดับการจัดการสวมและส
งิ่ ปฏิกล
ู (0.674 ลบ.)
3. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสถาน
บริการการสาธารณสุขภทีเ่ ป็ นมิตรกับสุขภภาพ (0.383 ลบ.)
4. โครงการพัฒนาและยกระดับสถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางาน
เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขภขภองคนทางาน ( 0.380 ลบ.)
5. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
เพือ
่ รองรับการท่องเทีย
่ ว (0.912 ลบ.)
6. โครงการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภภาพคนตลอดชว่ งชวี ต
ิ
(0.173 ลบ.)
7. โครงการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจา (0.200 ลบ.)
8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภภาพตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ (0.433 ลบ.)
ี่ งและรองรับ
9. โครงการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ลดปั จจัยเสย
เมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสุขภภาพในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ (0.500 ลบ.)
10. โครงการเสริมสร ้างพลังท ้องถิน
่ และชุมชนจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมสูเ่ มืองและชุมชนน่าอยูอ
่ ย่างยัง่ ยืน (0.634 ลบ.)
11. โครงการเสริมสร ้างความเขภ ้มแขภ็งภาคีเครือขภ่ายและความรอบรู ้ด ้าน
สุขภภาพด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (1.688 ลบ.)
12.โครงการพัฒนาและขภับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตาม
ประเมินผลด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (0.752 ลบ.)
13. การสง่ เสริมการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในภาวะฉุ กเฉิน
และสาธารณภัย (0.166 ลบ.)
14. การบริหารจัดการ สนั บสนุนการขภับเคลือ
่ นงานสานั กอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม (0.970 ลบ.)

ึ ษามลภาวะอากาศ
1. การศก
ภายในอาคาร และการพ ัฒนารู
ปบบการจ ัดการมลภาวะอากาศ
ภายในอาคารสาธารณะ
(1.807 ลบ.)
ึ ษารูปแบบการจ ัดการ
2. การศก
มลพิษทางอากาศและการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การประกอบกิจการทีเ่ ป็นอ ันตราย
ต่อสุขภาพตามพระราชบ ัญญ ัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(1.863 ลบ.)

ิ ธิภาพ
การจ ัดหาครุภ ัณฑ์เพิม
่ ประสท
การจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
1.เครือ
่ งตรวจวัดปริมาณฝุ่ นภายในอาคาร
ชนิดอ่านค่าได ้ทันที (1.016 ลบ.)
2. ชุดเครือ
่ งมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร (2.640 ลบ.)

3. เครือ
่ งวัดความเร็วลม แบบขภด
ลวดความร ้อน (3.936 ลบ.)
4. เครือ
่ งวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
สารอินทรียร์ ะเหยง่ายด ้วยเทคนิค Gas
Chromatograph แบบภาคสนาม
(2.247 ลบ.)

่ บ้าน) (0.210 ลบ.)
งบบุคลากรภาคร ัฐ (ค่าเชา

งบดาเนินงาน 9.209 ลบ.

งบวิจ ัย 3.670 ลบ.

ิ้ เป็นเงิน 19.176 ลบ.
รวมงบทงส
ั้ น

งบลงทุน 6.297 ลบ.

โครงการ

1. โครงการบริหารจ ัดการมูลฝอยและ
่ เสริมอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานบริการ
สง
การสาธารณสุข (พบ.)

2. โครงการพ ัฒนาการจ ัดการสว้ มและสงิ่ ปฏิกล
ู
(พบ.)

เป้าหมาย

ื้ ทีเ่ กิดขภึน
1. มูลฝอยติดเชอ
้ ได ้รับการจัดการอย่าง
ถูกต ้องตามหลักวิชาการ ร ้อยละ 100
2. มีรา่ งกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัตด
ิ ้านการจัดการ
มูลฝอย 6 ฉบับ
3. มีมาตรฐานและแนวทางด ้านการจัดการมูล
ื้ 2 เรือ
ฝอยติดเชอ
่ ง
4. มีแนวทางขภับเคลือ
่ นระบบควบคุมกากับการ
ื้ 2 ระบบ
ขภนมูลฝอยติดเชอ

้
1. มีการขภับเคลือ
่ นแผนแม่บทด ้านการจัดการสวมและส
งิ่
ปฏิกล
ู ขภองประเทศ พ.ศ. 2563 - 2580
2. มีกจิ กรรมรณรงค์ สร ้างกระแส และสง่ เสริมให ้พืน
้ ทีม
่ ี
้
้
การจัดการสวมสาธารณะตามมาตรฐาน
เนือ
่ งในวันสวม
โลก
ี่ ง การเขภ ้าถึงและ
3. มีสถานการณ์การเฝ้ าระวังความเสย
้
ความปลอดภัยจากสวมสาธารณะ
1 เรือ
่ ง
้
4. มีต ้นแบบสวมสาธารณะในแหล่
งท่องเทีย
่ ว ได ้
มาตรฐาน HAS จานวน 24 จังหวัด

กิจกรรม
สาค ัญ

1. ประสานขภับเคลือ
่ นระดับนโยบายเพือ
่ การ
ื้ ทีม
ิ ธิภาพ
จัดการมูลฝอยติดเชอ
่ ป
ี ระสท
2. ปรับปรุง พัฒนากฎหมายเกีย
่ วกับการจัดการ
มูลฝอยตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ
3. การพัฒนาและขภับเคลือ
่ นระบบควบคุมกากับ
ื้ (Manifest
การขภนมูลฝอยติดเชอ
system/Infectious Waste Digital Tracking)
4. ยกระดับมาตรฐานการให ้บริการเก็บขภนและ
ื้
กาจัดมูลฝอยติดเชอ

1. ขภับเคลือ
่ นการดาเนินงานผ่านแผนแม่บทด ้านการ
้
จัดการสวมและส
งิ่ ปฏิกล
ู ขภองประเทศ พ.ศ. 2563 2580
้
2. การพัฒนากลไก และยกระดับการจัดการสวม
สาธารณะ
ิ ธิภาพการใชส้ วมทางเลื
้
3. การประเมินผลประสท
อก
้
(สวมแบบใช
น้ ้ าน ้อย)

โครงการ

3. โครงการพ ัฒนาและยกระด ับสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชวี ต
ิ และความสุขของคนทางาน
(พช.)

4.โครงการยกระด ับคุณภาพการจ ัดการ
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมสถานบริการการ
สาธารณสุขทีเ่ ป็นมิตรก ับสุขภาพ (พช.)

เป้าหมาย

1. กรมอนามัยพัฒนาและยกระดับเป็ นสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร ้างคุณภาพ
ชวี ต
ิ และความสุขภขภองคนทางาน (Healthy
Workplace Happy for Life) ระดับดี ทุก
หน่วยงาน
2. มีต ้นแบบสถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางาน
เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขภขภอง
คนทางาน (Healthy Workplace Happy for
Life) ระดับดี อย่างน ้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ได ้ตามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital ระดับ
ดีมาก ร ้อยละ 90
2. โรงพยาบาลมีการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ทางวิชาการและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพือ
่ ยกระดับการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและ
การพัฒนานวัตกรรมอนามัยสงิ่ แวดล ้อมใน
โรงพยาบาล
3. มีการขภับเคลือ
่ นงาน GREEN & CLEAN
Hospital สู่ GREEN Community

กิจกรรมสาค ัญ

1. ขภับเคลือ
่ นนโยบาย สถานทีท
่ างานน่าอยู่
น่าทางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และ
ความสุขภขภองคนทางาน (Healthy Workplace
Happy for Life)
2. ยกระดับการพัฒนาสถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่า
ทางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขภ
ขภองคนทางาน (Healthy Workplace Happy
for Life)

1. ขภับเคลือ
่ นเชงิ นโยบายเพือ
่ การพัฒนายกระดับ
การพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงพยาบาล
่ ารบูรณาการระดับชุมชน
และผลักดันสูก
2. ยกระดับการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมขภอง
สถานบริการการสาธารณสุขภให ้เป็ นไปตาม
กฎหมายมาตรฐานวิชาการและแนวทางระดับ
สากล
3. พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงาน
GREEN and CLEAN Office
หมายเหตุ: มีประเด็นร ้านอาหารยังไม่สามารถ
ดาเนินการให ้เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด ้วยสถานที่
จาหน่ายอาหาร

โครงการ

5. โครงการพ ัฒนาและ
ยกระด ับระบบ
การจ ัดการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมเพือ
่ รองร ับ
การท่องเทีย
่ ว (พช.)

6. โครงการพ ัฒนา
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ในเรือนจา (พช.)

7. โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เพือ
่ สุขภาพคน
่ งชวี ต
ตลอดชว
ิ (พช.)

เป้าหมาย

1. มีต ้นแบบสถานบริการทีพ
่ ัก
ั ชวั่ คราว ในจังหวัด
อาศย
ท่องเทีย
่ ว
24 จังหวัด
2. มีสถานการณ์อนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัด
ท่องเทีย
่ ว

1. มีบทเรียนออนไลน์
ชุดความรู ้และแนวทาง
การพัฒนาการจัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ในเรือนจา
2. มีขภ ้อมูลสถานการณ์ด ้าน
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ในเรือนจา เพือ
่ สนับสนุน
การขภับเคลือ
่ นการ
ดาเนินงานระดับต่าง ๆ

1. มีชด
ุ ความรู ้และคูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั งิ านสาหรับเจ ้าหน ้าที่
ในการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสาหรับทุกกลุม
่ วัย
2. มีขภ ้อมูลสถานการณ์ด ้านน้ าสะอาด สุขภาภิบาลและ
สุขภอนามัยในโรงเรียน เพือ
่ เป็ นฐานขภ ้อมูล
ระดับประเทศและรายงานในรายงานระดับสากล
3. มีการสนับสนุนการขภับเคลือ
่ นมาตรฐาน สถานที่
ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน (Healthy workplace
Happy for life)
4. มีแนวทางการเฝ้ าระวังด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สาหรับผู ้สูงอายุ 1 แนวทาง

กิจกรรม
สาค ัญ

ี่ งและจัดทา
1. ประเมินความเสย
สถานการณ์ด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการ
ั ชวั่ คราวในพืน
เพือ
่ พักอาศย
้ ที่
24 จังหวัด
2. สนับสนุน และร่วมประเมิน
รับรองและยกระดับมาตรฐาน
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงแรม
และรีสอร์ทในระดับพืน
้ ที่
3. จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ความสาเร็จในการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานฯ

1.จัดทาบทเรียนออนไลน์
การจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในเรือนจา
สาหรับเจ ้าหน ้าที่
สาธารณสุขภ
2.จัดประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร
เรือ
่ ง การจัดการความรู ้
และจัดทาขภ ้อเสนอ
แนวทาง ติดตาม
การดาเนินงานด ้าน อวล.
ในเรือนจา
ั ยภาพ
3. พัฒนาศก
การจัดการด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมสาหรับผู ้
ปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับพืน
้ ที่
4. ติดตามและสนับสนุน
การดาเนินงานพัฒนา

1. พัฒนาองค์ความรู ้การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สาหรับสถานบริการสาธารณะและกลุม
่ วัย (สตรีและ
เด็กปฐมวัย)
2. จัดทาฐานขภ ้อมูลเพือ
่ การเฝ้ าระวังด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการสาธารณะ (วัยเรียน
วัยรุน
่ )
3. สนับสนุนการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานที/่
สถานบริการให ้ได ้ตามมาตรฐานทีก
่ าหนด
(วัยทางาน)
4. พัฒนาแนวทางเฝ้ าระวังด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สาหรับผู ้สูงอายุ
ื่ จัดทาสอ
ื่ ความรู ้รูปแบบต่าง ๆ
5. สนับสนุนสอ
เพือ
่ สง่ เสริมความรอบรู ้ด ้านการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อการมีสขภ
ุ ภาพดีสาหรับผู ้สูงอายุ

โครงการ

9. โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ ลด
8. โครงการพ ัฒนาระบบการจ ัดการเหตุ
ี่ งทางสุขภาพและรองร ับเมืองทีเ่ ป็นมิตร
ราคาญและกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ ปัจจ ัยเสย
้ ทีเ่ ฉพาะ (พม.)
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พม.) ก ับสุขภาพในพืน

เป้าหมาย

1. มีสถานการณ์การปนเปื้ อนขภองสารเคมีในพืชผักและ
1. มีรา่ งกฎหมายเกีย
่ วกับกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
น้ าบริโภค ทีอ
่ าจสง่ ผลกระทบต่อสุขภภาพประชาชน
ต่อสุขภภาพตามกฎหมายว่าด ้วย
ในพืน
้ ทีโ่ ครงการสง่ เสริมการเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์
การสาธารณสุขภ
และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม อันเนือ
่ งมาจากพระราชดาริ
2. มีชด
ุ ความรู ้และคูม
่ อ
ื แนวปฏิบัตด
ิ ้านการจัดการ
จังหวัดตาก
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม เพือ
่ สนับสนุนงานระดับ
2. มีรป
ู แบบ (Prototype) ระบบและกลไกการจัดการ
พืน
้ ที่
เหตุราคาญและการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการ
3. นักวิชาการสาธารณสุขภ ศูนย์อนามัย และ
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ ระดับประเทศ
ี่ วชาญด ้าน
สสจ. ได ้รับการพัฒนาความเชย
3. มีขภ ้อเสนอเชงิ นโยบายในการจัดการขภยะ
อวล.
อิเล็กทรอนิกส ์ (ซาก WEE)
้ บสนุน
4. มีเครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ทพ
ี่ ร ้อมใชสนั
การดาเนินงาน

กิจกรรม
สาค ัญ

1. จัดทาสถานการณ์กจิ การทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภภาพ เพือ
่ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด ้วยการสาธารณสุขภ
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย
เกีย
่ วกับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ
ตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ
3. จัดอบรมพัฒนาขภีดความสามารถเพือ
่
การจัดการเหตุราคาญและกิจการฯ
ึ ษาปั ญหาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและ
4. ศก
ผลกระทบต่อสุขภภาพทีเ่ กิดจากการประกอบ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ (ประเภท
กิจการ นกแอ่นกินรัง และการเผาถ่าน หรือ
กิจการอืน
่ )

1. จัดทาขภ ้อมูล สถานการณ์การเฝ้ าระวังการปนเปื้ อน
สารเคมีในสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภภาพในพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย
2. ประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ พัฒนาระบบและกลไก
การจัดการเหตุราคาญ เพือ
่ เมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สุขภภาพ
้
3. พัฒนาต ้นแบบ พืน
้ ทีน
่ าร่องในการใชระบบและกลไก
การจัดการเหตุราคาญ และกิจการฯ

โครงการ

10. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายและความรอบรูด
้ า้ นสุขภาพด้าน
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม (พภ.)

11. โครงการเสริมสร้างพล ังท้องถิน
่ และชุมชน
จ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมสูเ่ มืองและชุมชนน่าอยู่
อย่างยง่ ั ยืน (พภ.)

เป้าหมาย

1. ภาคีเครือขภ่ายทุกระดับได ้รับการพัฒนาขภีด
ความสามารถและสร ้างความเขภ ้มแขภ็ง และความ
รอบรู ้ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
2. มีแนวทางการพัฒนา Environ mental
Health Inspector 1 แนวทาง
3. มีกลไกและกระบวนการสร ้างความรอบรู ้
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมภาคีเครือขภ่ายผ่านวันอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมไทย

องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ มีการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้ม
ิ ธิภาพ ดังนี้
อย่างมีประสท
- เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม(EHA) ระดับพืน
้ ฐานขภึน
้ ไป ร ้อยละ 70
- ชุมชนและท ้องถิน
่ (อบต.) มีการจัดการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมสูเ่ มืองและชุมชนน่าอยู่
(ร ้อยละ 10 ขภอง อบต. = 523 แห่ง)

กิจกรรมสาค ัญ 1. สร ้างความเขภ ้มแขภ็งการขภับเคลือ
่ นภาคี
เครือขภ่ายด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
2. เพิม
่ ขภีดความสามารถและยกระดับให ้กับเจ ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภใน
การขภับเคลือ
่ นงานอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและการ
้
บังคับใชกฎหมาย
(EHTC)
3. พัฒนาและยกระดับเจ ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด ้วยการสาธารณสุขภ ให ้เป็ น Environmental
Health Inspector
4. สง่ เสริมความรอบรู ้และพฤติกรรมอนามัยสงิ่
ื่ สารทุกรูปแบบ เชน
่
แวดล ้อผ่านการสอ
Infographic/EHTV
5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ สร ้างกระแสวันสาคัญ
้
คือ วันอนามัยสงิ่ แวดล ้อมไทย วันสวมโลก
ั ยภาพ
6. สนับสนุน จัดกิจกรรม พัฒนาศก
่ ประชุม
บุคลากรสานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม เชน
KM งาน อวล.สาคัญ

1. ยกระดับการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมขภองท ้องถิน
่
้
และชุมชนด ้วยการใชเทคโนโลยี
2. จัดกระบวนการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ต่อการพัฒนาระบบ
สง่ เสริมและขภับเคลือ
่ นการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ท ้องถิน
่ ชุมชนน่าอยูด
่ ้วยพลังเครือขภ่ายทางสงั คม
ื่ สารเผยแพร่ความรู ้ "รูปแบบการจัดการอนามัย
3. สอ
สงิ่ แวดล ้อมชุมชนท ้องถิน
่ " ในระดับพืน
้ ที่
4. สร ้างความร่วมมือระดับนโยบายและขภับเคลือ
่ นอย่างมี
สว่ นร่วม

12. โครงการพ ัฒนาและข ับเคลือ
่ น
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตาม
ประเมินผลด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
(บย.)

โครงการ

่ เสริมการจ ัดการ
13. การสง
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภ ัย (บริหาร
โดยคณะทางานสาน ักฯ)

เป้าหมาย 1.มีการขภับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2560-2564 และจัดทารายงาน
ความก ้าวหน ้าแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สงิ่ แวดล ้อมแห่งชาติฯ ประจาปี
2.มีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานขภอง
สานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
3. สานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเป็ นองค์กร
สมรรถนะสูง (HPO) และดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ PMQA

เป้าหมาย

1.มีฐานขภ ้อมูล แผนเฉพาะภัย และ
ขภ ้อเสนอด ้านวิชาการเพือ
่ การพัฒนา
ระบบการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย
้
2. มีมาตรการ และกระบวนการซอม
แผนปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ เตรียมการจัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัยอย่างน ้อย 1
ครัง้

กิจกรรม
สาค ัญ

กิจกรรม
สาค ัญ

1. เตรียมความพร ้อมเพือ
่ รองรับการ
จัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. ประสานระดับนโยบายเพือ
่
ขภับเคลือ
่ นการดาเนินงานการจัดการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อมนภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย

โครงการ

1. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะทางาน ขภับเคลือ
่ น
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสงิ่ แวดล ้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
และเตรียมการสาหรับ ฉบับที่ 4
2.จัดประชุมติดตามการดาเนินงานรอบ
6 หรือ 12 เดือนสานักอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม และคลัสเตอร์ อวล.
่ ารเป็ น
3. ประชุมเพือ
่ พัฒนาองค์กรสูก
องค์กรคุณภาพ ตามหลัก PMQA

นโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
..................................

้
1. เนือ
่ งจากงบประมาณสานักฯ มีจากัด ดังนัน
้ หากกลุม
่ งานมีการใชงบประมาณที
เ่ ป็ นภารกิจภายใต ้
กิจกรรมขภองโครงการฯ (ค่าแท็กซ ี่ ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน) ทัง้ โครงการจากงบดาเนินงาน และงบวิจัย ขภอให ้
ท่านเบิกจ่ายจากงบประมาณ โครงการฯ ขภองแต่ละกลุม
่ ต่อไป
ื้
2. สานักฯ ขภอให ้ดึงงบประมาณ ร ้อยละ 10 จากโครงการวิจัยทุกกรณี เพือ
่ ใชส้ าหรับสนับสนุนการจัดซอ
่ กระดาษ หมึกพิมพ์ ประกอบการดาเนินงานวิจัยสานักฯ
วัสดุ อุปกรณ์สานักงานเชน
3. สานักฯ จะติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมทีก
่ ลุม
่ ได ้กาหนดไว ้ทุกสัปดาห์ ดังนัน
้ กรณีท ี่
้
้ หมด สานักฯ จะทาการดึงเงิน
กิจกรรมใดใชงบประมาณไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย หรือ งบทีต
่ งั ้ ไว ้แล ้วใชไม่
กลับไปไว ้ยังสว่ นกลางสาหรับสนั บสนุนงานตามนโยบายสาคัญขภองกรมอนามัยโดยไม่มขภ
ี ้อยกเว ้น
4. ขภอให ้ทุกโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (ในระบบ GF) ให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายการเบิกจ่ายราย
เดือนขภองกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด
5. ให ้ทุกกลุม
่ งานถือนโยบายสาคัญขภองกรมอนามัยเป็ นภารกิจหลัก ดังนัน
้ หากมีความจาเป็ นเร่งด่วนที่
้
ต ้องดาเนินกิจกรรมตามนโยบายกรมฯ สานักฯ จะทาการดึงงบประมาณจากแต่ละโครงการเพือ
่ นามาใชใน
การทากิจกรรมดังกล่าวทันที (ห ้ามมีอท
ุ ธรณ์)
ิ ธิภาพการทางานทีม
6. ให ้ถือผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็ นตัวชวี้ ด
ั การประเมินประสท
่ ผ
ี ลต่อการให ้
คะแนนประจาปี เป็ นรายบุคคล
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ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
เงือ
่ นไข

การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตก
ิ ารสานักฯ ผ่านระบบ Google Slide

1.

้
เขภ ้าใชงาน
google slide ด ้วยบัญช ี Gmail

2.

่ กิจกรรม และ งปม. เพือ
กลุม
่ บย. จะจัดทาร่างขภ ้อมูลทีเ่ กีย
่ วขภ ้องตามแผนปฏิบัตก
ิ ารรายโครงการ เชน
่ ให ้ผู ้รับผิดชอบโครงการ
่ งทางไลน์ และหนังสอ
ื ราชการทุกเดือน เพือ
เพิม
่ เติมขภ ้อมูลผลการดาเนินงาน โดยจะแจ ้ง Link หรือ QR Code ผ่านชอ
่ นาเขภ ้าขภ ้อมูล
ดังนี้
่ ง “ผลการดาเนินงาน”
• ระบุกจิ กรรมทีด
่ าเนินการ วันที่ และผลผลิตทีไ่ ด ้ ในตารางชอ

• ขภอให ้เพิม
่ ภาพประกอบกรณีการประชุม ลงพืน
้ ที่ หรืออืน
่ ๆ ทีม
่ ก
ี ารเก็บภาพ
• กรณีดาเนินการกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วขภ ้องกับโครงการนอกเหนือจากแผนทีก
่ าหนดไว ้ ขภอให ้ระบุกจิ กรรมทัง้ หมด
ทีด
่ าเนินการ
3. ขภอความร่วมมือรายงานขภ ้อมูลภายในวันที่ 22 ขภองทุกเดือน หรืออาจมีการปรับเปลีย
่ นกาหนดวันแล ้วแต่กรณี

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมตามแผน

งปม.
แผน
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

ผลผลิต

งปม.
ใช ้ไป
(บาท)

กรณีไม่เป็ นไป
ตามแผน
(ระบุเหตุผล)

่ พัฒนาการสุขภาภิบาล (พบ.)
กลุม

พบ.1 : โครงการบริหารจ ัดการมูลฝอยและสง่ เสริมอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
1.1 จัดประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วขภ ้องเพือ
่ พัฒนา
้ จากแหล่งอืน
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชือ
่ ๆ
เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน

4,850

รวบรวมขภ ้อมูลกลุม
่ เป้ าหมาย

ฐานขภ ้อมูล
กลุม
่ เป้ าหมาย

1.2 การพัฒนาระบบควบคุมกากับการขภนมูลฝอย
้ (manifest system/Infectious Waste
ติดเชือ
Digital Tracking

36,940

ลงพืน
้ ทีป
่ ระสานและหารือร่วมกับสถาบันการศึกษา
ประเด็นการพัฒนาระบบควบคุมกากับการขภนมูลฝอย
้ (manifest system/ Infectious Waste Digital
ติดเชือ
Tracking) จานวน 2 ครัง้ คือ วันที่ 20 และ 22 ต.ค. 63

แนวทาง
การพัฒนา
ระบบฯ

1.3 คาแนะนา เรือ
่ ง แนวทางการจัดการขภองเสีย
และมูลฝอยทีเ่ กิดจากกระบวนการล ้างไตทาง
ช่องท ้อง (peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

-

- จัดประชุมคณะทางานฯ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 5 ต.ค. 63
้ ถุงล ้างไต จังหวัดพะเยา
- ตรวจเยีย
่ มกิจการรับซือ
วันที่ 21 ต.ค. 63
- จัดทาคูม
่ อ
ื คาแนะนาฯ/ ชุดอินโฟร์
- แจ ้งเวียน/ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1.4 การขภับเคลือ
่ นการใช ้งานระบบกากับการขภน
้ (Manifest system)
มูลฝอยติดเชือ

-

1.5 ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขภว่าด ้วยมาตรฐานทาง
ชีวภาพ พร ้อมยกร่างมาตรฐานทางชีวภาพ และ
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการขภอความ
เห็นชอบจาก อปท..

-

-

อยูร่ ะหว่าง
ประสานงานกับ
กลุม
่ เป้ าหมาย

36,940

-

- คูม
่ อ
ื ฯ
- อินโฟร์
เผยแพร่แล ้ว

-

-

- จัดทาฐานขภ ้อมูลการใช ้งานระบบฯ
- ขภับเคลือ
่ นการใช ้งานระบบฯ (ผ่านผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ)

ฐานขภ ้อมูลฯ
และส่งให ้
ผู ้ตรวจฯ แล ้ว

-

-

- ประชุมหารือกับอาจารย์จากสถาบันการศึกษา
- จัดทาร่าง TOR (อยูร่ ะหว่างสรรหาผู ้รับจ ้าง)

ร่าง TOR

-

-

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมตามแผน

งปม. แผน
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

ผลผลิต

งปม.
ใช ้ไป
(บาท)

กรณีไม่เป็ นไป
ตามแผน
(ระบุเหตุผล)

่ พัฒนาการสุขภาภิบาล (พบ.)
กลุม

้
พบ.2: โครงการพัฒนาการจัดการสวมและส
งิ่ ปฏิกล
ู
1) ประชุมหารือแนวทางการควบคุม
้
กากับ การจัดการสวมสาธารณะ

2) จัดทารายงานการคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภภาพ( Monthly
้
report ) เรือ
่ งสวมโลก

9,450

-

จัดประชุมหารือร่วมกับ
้
ภาคีเครือขภ่ายพัฒนาสวม
สาธารณะ
วันที่ 14 ต.ค. 63

ขภ ้อเสนอแนะเพือ
่ จัดทา
แนวทางการควบคุม กากับ
้
การจัดการสวมสาธารณะ

-

-

จัดทารายงานฯ

รายงานการคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภภาพ
( Monthly report)
้
เรือ
่ งสวมโลก

-

-

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมตามแผน

งปม. แผน
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)
กลุม

กิจกรรม

ผลผลิต

งปม.
ใช ้ไป
(บาท)

กรณีไม่เป็ นไป
ตามแผน
(ระบุเหตุผล)

ั ชวั่ คราวเพือ
พช.1: โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานบริการทีพ
่ ักอาศย
่ รองรับการท่องเทีย
่ ว
1) ประชุมเตรียมการดาเนินงาน
พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ในสถานบริการเพือ
่ พักอาศัย
ชวั่ คราวเพือ
่ รองรับการท่องเทีย
่ ว
(โรงแรมและรีสอร์ท)

3,875

● จัดประชุมเตรียมการดาเนินงาน

พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมใน
สถานบริการเพือ
่ พักอาศัย
ชวั่ คราวเพือ
่ รองรับการท่องเทีย
่ ว
(โรงแรมและรีสอร์ท)
วันที่ 19 ต.ค. 63
- ผู ้เขภ ้าร่วมประชุม: หน่วยงาน
สว่ นกลางสายอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมและสง่ เสริมสุขภภาพ
- รับฟั งขภ ้อเสนอแนะเพือ
่ ปรับปรุง
ร่าง คูม
่ อ
ื มาตรฐานโรงแรมที่
เป็ นมิตรต่อสุขภภาพและ
สงิ่ แวดล ้อม

ร่าง คูม
่ อ
ื มาตรฐาน
โรงแรมฯ ฉบับปรับปรุง

3,875

-

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมจากมลพิษ (พม.)
กลุม

กิจกรรมตามแผน

งปม. แผน
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

ผลผลิต

้
งปม. ใชไป
(บาท)

กรณีไม่เป็ นไป
ตามแผน
(ระบุเหตุผล)

พม.1: โครงการ พัฒนาระบบการจัดการเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ ตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขภ
ี่ งและผลกระทบต่อสุขภภาพขภองประชาชน
เพือ
่ ลดความเสย

1) จัดอบรมเทคนิคการใช ้
เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม
และหลักสูตรการตรวจสอบกลิน
่
รบกวนพร ้อมขภึน
้ ทะเบียนผู ้
ตรวจสอบกลิน
่

44,150

จัดอบรมเทคนิคการใช ้เครือ
่ งมือฯ
- ขภออนุมต
ั จ
ิ ัดอบรม (2-4 พ.ย. 63)
- จัดทาหนังสือเชิญอบรมรุน
่ ที่ 1

หนังสืออนุมต
ั แ
ิ ละ
หนังสือเชิญอบรม

-

2) จัดจ ้างบารุงรักษา สอบเทียบ
เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ฯ

60,000

จัดทา TOR จัดจ ้างบารุงรักษา
สอบเทียบ เครือ
่ งมือฯ

เครือ
่ งมือ
วิทยาศาสตร์ฯ ได ้รับ
การบารุงรักษา สอบ
เทียบแล ้ว

63,170

-

จัดประชุมพิจารณาเครือ
่ งมือสาหรับ
ศึกษาสถานการณ์ปัญหาด ้าน
อนามัยสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กิดจาก
การประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อสุขภภาพ ครัง้ ที่ 1 (20 ต.ค. 63)

กรอบการศึกษา
วิธก
ี าร และเครือ
่ งมือ
ได ้รับการปรับปรุง
ตามขภ ้อเสนอในที่
ประชุม

3,800

-

3) ประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วขภ ้อง
เพือ
่ ดาเนินการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล ้อมและผลกระทบต่อ
สุขภภาพทีเ่ กิดจากการประกอบ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภภาพ
(ประเภทกิจการนกแอ่นกินรัง และ
การเผาถ่าน หรือกิจการอืน
่ )

4,750

เลือ
่ นไปดาเนินการ
2-4 พ.ย. 63
เนือ
่ งจากยังไม่ม ี
งบประมาณ
(25,000)

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมจากมลพิษ (พม.)
กลุม

กิจกรรมตามแผน

งปม. แผน
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

ผลผลิต

้
งปม. ใชไป
(บาท)

กรณีไม่เป็ นไป
ตามแผน
(ระบุเหตุผล)

พม.2: โครงการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ่ ลดปั จจัยเสยี่ งและรองรับเมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสุขภภาพในพืนที
้ เ่ ฉพาะ
1) จัดประชุมหารือ และ
วางแผนการดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วขภ ้องในระดับ
พืน
้ ที่

23,670

2) สารวจและกาหนดจุดเก็บ
ตัวอย่างพืชผัก และน้ าบริโภค
ในพืน
้ ทีโ่ ครงการสง่ เสริมการ
เรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์และฟื้ นฟู
สงิ่ แวดล ้อม อันเนือ
่ งมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดตาก

14,280

3) ทบทวนเอกสารและ
ออกแบบระบบและกลไก
การจัดการเหตุราคาญและ
การควบคุมและตรวจประเมิน
มาตรฐานกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อสุขภภาพ

4,750

จัดประชุมพิจารณาแผน
การดาเนินงานในพืน
้ ที่
โครงการศูนย์การเรียนรู ้เพือ
่
การอนุรักษ์ และฟื้ นฟู
สงิ่ แวดล ้อม อันเนือ
่ ง
มาจากพระราชดาริ จ.ตาก
วันที่ 22 ต.ค. 63

แผนการดาเนินงาน
ด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมในพืน
้ ที่
โครงการ
ศูนย์การเรียนรู ้ฯ

-

จัดประชุมทบทวนแบบประเมิน
มาตรฐานกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อสุขภภาพทีไ่ ด ้รับการผ่อน
ปรนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
วันที่ 16 ต.ค. 63

แบบประเมิน
มาตรฐานกิจการฯ
เพือ
่ ปรับปรุงในระบบ
TSC

4,180

-

3,100

-

เลือ
่ นไปเดือน
พ.ย. เนือ
่ งจาก
พบการระบาด
โรค COVID-19
ในแรงงาน
ต่างด ้าวในพืน
้ ที่
-

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมตามแผน

งปม. แผน
(บาท)

งปม. ใช ้ไป
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรม

กรณีไม่เป็ นไปตาม
แผน (ระบุเหตุผล)

ผลผลิต

ั ยภาพ
่ พัฒนาความร่วมมือและศก
กลุม
ภาคีเครือขภ่ายอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (พภ.)

พภ.1: โครงการเสริมสร ้างพลังท ้องถิน่ และชุมชนจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสูเ่ มืองและชุมชนน่าอยูอ่ ย่างยั่งยืน
1) ประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วขภ ้อง
เพือ
่ พัฒนาแนวทางยกระดับ
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชุมชนและท ้องถิน
่ น่าอยู่

่ เผยแพร่ความรู ้
2) จัดทาสือ
"รูปแบบการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล ้อมชุมชนท ้องถิน
่ "

3,800

20,000

จัดประชุมหน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วขภ ้อง
วันที่ 22 ต.ค. 63

โครงสร ้างหลักสูตรออนไลน์
่ วชาญการจัดการ
“อสม. เชีย
สุขภภาพชุ
ม
ชนและอนามัย
ุ
สิง่ แวดล ้อม”

อยุรู่ ะหว่างจัดทา
TOR และตกลง
รายละเอียดกับ
ผู ้รับจ ้าง

- ร่าง TOR
- มีผู ้รับจ ้างแล ้ว (วิดโี อ)

4,180

-

-

-

พภ.2: โครงการเสริมสร ้างความเขภ ้มแขภ็งภาคีเครือขภ่ายและความรอบรู ้ด ้านสุขภภาพด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ปี 2564
1) ประชุมบูรณาการความร่วมมือ
ภาคีเครือขภ่ายในการขภับเคลือ
่ น
การดาเนินงานด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อมเชิงนโยบาย

3,800

จัดประชุมผู ้ทีเ่ กีย
่ วขภ ้อง
(30 ต.ค.63)

แนวทางการบูรณาการ
ประสานความร่วมมือ
เชิงนโยบายระดับท ้องถิน
่

5,700

-

2) จัดประชุมเพือ
่ จัดทาหลักสูตร
Environmental Health
Inspector

11,400

-

-

-

ปรับแผนเป็ น
“จัดจ ้างทีป
่ รึกษา
จัดทาหลักสูตร”

3) จัดประชุมเพือ
่ จัดทาหลักสูตร
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อม
สาหรับ สสอ. เพือ
่ การสนับสนุน
การขภับเคลือ
่ นการดาเนินงาน
พชอ.

3,800

-

-

-

ปรับแผนเลือ
่ นไป
ดาเนินการ
“เดือน พ.ย. 63”

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมตามแผน

ผลการดาเนินงาน

งปม. แผน
(บาท)
กิจกรรม

่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)
กลุม

บย.1:

ผลผลิต

งปม.
ใช ้ไป
(บาท)

กรณีไม่เป็ นไป
ตามแผน
(ระบุเหตุผล)

โครงการพัฒนาและขภับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

1) ประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทางานขภับเคลือ
่ น
แผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่
3 (พ.ศ.2560-2564) และ
เตรียมการสาหรับ ฉบับที่ 4

7,600

จัดประชุมหารือทีม
เลขภานุการฯ
กรมอนามัย (สานัก ว.)
ร่วมกับ กรมควบคุม
มลพิษ (กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน)
วันที่ 21 ต.ค. 63

มติการประชุม และขภ ้อเสนอแนะ คือ
1. ให ้มีหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล ้อมขภอความ
เห็นชอบขภยายระยะเวลาขภองแผน จาก พ.ศ. 2560 - 2564 เป็ น
พ.ศ. 2560 - 2565
2. มีขภ ้อเสนอต่อการปรับแผน NEHAP ฉบับที่ 3 เพือ
่ จัดทาฉบับ
ปรับปรุง คือ 1) ร่างแผน NEHAP 3 และ 2) ร่างแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
3. มีขภ ้อเสนอให ้นาประเด็นทีย่ ังไม่บรรลุเป้ าหมาย
มาขภับเคลือ
่ นในช่วงปี ทเี่ หลืออยู่

2) จัดประชุมสานักอนามัย
สิง่ แวดล ้อม

5,700

จัดประชุมสานัก
อนามัยสิง่ แวดล ้อม
ครัง้ ที่ 1/2564
วันที่ 26 ต.ค. 63

สาระสาคัญในการประชุม คือ
1. ผลการเบิกจ่าย งปม. เดือน ต.ค. 63 คือ …
2. ส่วนใหญ่กลุม
่ งานดาเนินกิจกรรมได ้ตามแผนทีก
่ าหนดไว ้
เลือ
่ นไป 2 กรณีคอ
ื
1) ยังไม่มงี บประมาณดาเนินการ
2) ยังไม่มผ
ี ู ้รับจ ้างดาเนินการ
1. จัดเตรียมเอกสารนาเสนอสาหรับต ้อนรับการตรวจเยีย่ มขภอง
อธิบดีกรมอนามัยวันที่ 29 ต.ค. 63 เรียบร ้อยแล ้ว
2. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสานักฯ ได ้รับอนุมัตแ
ิ ล ้ว
3. สานัก ว. จะจัดกิจกรรมรณรงค์วน
ั ส ้วมโลก ประจาปี 2563
(World Toilet Day 2020) ในวันจันทร์ท ี่ 16 พ.ย. 2563
ณ ศูนย์การค ้า ICONSIAM
4. อธิบดีกรมอนามัย สัง่ การให ้ดาเนินการ “Healthy Workplace”

2,600

-

-

ผลการดาเนิ นงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมตามแผน

งปม. แผน
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรม

ผลผลิต

้
งปม. ใชไป
(บาท)

กรณีไม่เป็ นไป
ตามแผน
(ระบุเหตุผล)

ขภอหักงบ
1,000 บาท

-

บริหารจัดการภาพรวม

โครงการสง่ เสริมการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
1) จัดประชุมคณะทางาน/
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินด ้านส่งเสริม
สุขภภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
กรมอนามัย เพือ
่
- จัดทาแผนเฉพาะภัย (Specfic
Hazard Plan)
- ทบทวน และ ปรับ SOP ด ้าน
การปฏิบต
ั งิ านอนามัย
สิง่ แวดล ้อมในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย
่ งระดับ
- จัดทาขภ ้อมูลความเสีย
พืน
้ ทีเ่ พือ
่ ให ้เห็นสถานการณ์

1,400

จัดประชุมปรึกษาหารือการ
จัดทาโครงสร ้าง EOC
ระดับกรมอนามัย
ณ ห ้องประชุมชิต ชัยวงศ์
ในวันที่ 26 ต.ค. 2563
เวลา 14.00-16.30 น.

-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือน
ตุลาคม 2563 (ณ ว ันที่ 21 ต.ค.63)

258,860 (2.88%)

ภาพรวมการเบิกจ่าย
**เป้ าหมายกรมอนามัย
เดือน ต.ค.
กาหนดเบิก 11%

8,999,520

ขภอเบิก
4,750 (0.95%)

้ ทีเ่ ฉพาะ
พืน
ฉุกเฉิน

1,000 (0.6%)

สว้ ม ปฏิกล
ู

1,400 (0.2%)

งบประมาณทัง้ หมด

แยกรายโครงการ

500,000

166,600
674,320

9,950 (1.32%)

นโยบาย

752,240
1,575 (0.9%)

่ งชวี ต
ชว
ิ

173,240

6,150 (0.97%)

ชุมชน

634,300

66,970 (15.45%)

เหตุราคาญ

433,400

113,875 (12.48%)

ท่องเทีย
่ ว

912,455

53,190 (4.71%)

มูลฝอย
0

200,000

1,129,200
400,000

ขอเบิก

600,000

800,000

งบประมาณตามโครงการ

1,000,000
28/01/64

1,200,000

วาระที่ 5 เพือ
่ ทราบ
้
5.1 การเตรียมการจัดงาน “วันสวมโลก”

Concept Note การรณรงค์ว ันสว้ มโลก ประจาปี 2563 (World Toilet Day 2020)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM
การรณรงค์ว ันสว้ มโลก ประจาปี 2563 (World Toilet Day 2020)
ตามมติทป
ี่ ระชุมสมัชชาใหญ่ขภององค์การสหประชาชาติ กาหนดให ้วันที่ 19 พฤศจิกายน ขภองทุกปี เป็ นวันส ้วมโลก เพือ
่ ให ้ทั่วโลกเห็นความสาคัญเรือ
่ ง
การแก ้ไขภปั ญหาวิกฤติด ้านสุขภาภิบาล มีสขภ
ุ ภาพอนามัยในการใช ้ห ้องส ้วม ตระหนั กถึงความสาคัญในการรักษาความสะอาดขภองห ้องส ้วมให ้มากขภึน
้ และให ้ประเทศ
สมาชิกรวมทัง้ ผู ้มีสว่ นได ้เสียให ้ความสาคัญและเห็นความจาเป็ นในเรือ
่ งห ้องส ้วมและการสุขภาภิบาล
กระทรวงสาธารณสุขภ โดยกรมอนามัย จัดกิจรรมรณรงค์วันส ้วมโลก ในปี 2563 ภายใต ้หัวขภ ้อ “ส ้วมสาธารณะวิถใี หม่เพือ
่ ทุกคน :The New Normal Public
Toilet for All” เพือ
่ กระตุ ้นให ้ทุกคนได ้เห็นความสาคัญขภองส ้วมและส ้วมสาธารณะทีไ่ ด ้มาตรฐาน ทุกคนสามารถเขภ ้าถึงการใช ้ส ้วมสาธารณะทีส
่ ะอาด เพียงพอ
้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือโรค COVID-19
ปลอดภัย และประชาชนพฤติกรรมอนามัยและใช ้ส ้วมทีถ
่ ก
ู ต ้อง สามารถป้ องกันตนเองจากการแพร่ระบาดขภองเชือ
้ โรคจากส ้วมสาธารณะได ้ และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรทีม
รวมทัง้ เชือ
่ ก
ี ารขภับเคลือ
่ นและองค์กรพัฒนาส ้วมสาธารณะ เพือ
่ ส่งเสริมให ้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างเครือขภ่าย องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาส ้วมสาธารณะอย่างต่อเนือ
่ ง
ว ัตถุประสงค์การรณรงค์
1. เพือ
่ สร ้างความตระหนักให ้กับหน่วยงานและประชาชนเห็น
ความสาคัญขภองการจัดการส ้วมสาธารณะ
2. เพือ
่ ส่งเสริมให ้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาส ้วมเพือ
่
สุขภอนามัยขภองประชาชน
3. เพือ
่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่องค์กรทีม
่ ก
ี ารขภับเคลือ
่ นและ
การจัดการส ้วมสาธารณะ
4. เพือ
่ ส่งเสริมให ้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช ้ส ้วมทีถ
่ ก
ู ต ้อง
้ โรค
ป้ องกันการแพร่กระจายขภองเชือ

เป้าหมายการดาเนินงานต่อไป

กรรมการจ
ัดงาน
กิจกรรมการจ
ัดงาน

1. ชมวีดท
ี ัศน์ “ส ้วมสาธารณะวิถใี หม่เพือ
่ ทุกคน (The New Normal Public Toilet for All)
2. กล่าวเปิ ดงานและปาฐกถาพิเศษ เรือ
่ ง “ส ้วมสาธารณะวิถใี หม่เพือ
่ ทุกคน :The New Normal
Public Toilet for All” โดย นายอนุทน
ิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุขภ
3. พิธ ีม อบรางวั ล เชิด ชูเ กีย รติแ ก่ภ าคีเ ครือ ขภ่า ย/องค์ก รที่ร่ ว มขภั บ เคลื่อ นการด าเนิน งานส ้วม
สาธารณะ ได ้แก่

3.1 โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ 2 ประเภท
(1) ประเภทองค์ก รขภั บ เคลื่อ นงานส ้วมสาธารณะไทย(2) ประเภทองค์ก รที่ม ีผ ลการ
ดาเนินงานพัฒนาส ้วมสาธารณะดีเด่น
3.2 เขภ็มเชิดชูเกียรติพนักงานแม่บ ้านดีเด่น โดย นายอนุทน
ิ ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขภ
ื่ มวลชน
4. ให ้สัมภาษณ์สอ
5. ชมนิทรรศการ “ส ้วมสาธารณะวิถใี หม่เพือ
่ ทุกคน : The New Normal Public Toilet for All”

1. ขภับเคลือ
่ นการพัฒนาส ้วมสาธารณะตามแนวทาง
สถานทีท
่ างานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร ้างคุณภาพชีวต
ิ
(Healthy Workplace Happy for Life)
2. ขภับเคลือ
่ นการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือขภ่าย ได ้แก่
ผูเ้ ข้าร่วมงาน
จานวน 100 คน
2.1 ขภับเคลือ
่ นการพัฒนาส ้วมสาธารณะ 13 ประเภท (ภาคีเครือขภ่ายแต่ละประเภท)
1. ผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าทีก
่ ระทรวงสาธารณสุขภ
2.2 ร่วมกับกรมการท่องเทีย
่ วขภับเคลือ
่ นการพัฒนาส ้วมสาธารณะในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดท่องเทีย
่ ว
2. ผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าทีศ
่ น
ู ย์อนามัยที่ 1-12 และ
สถาบั
น
พั
ฒ
นาสุ
ขภ
ภาวะเขภตเมื
อง
้วมสาธารณะในมาตรฐาน
2.3 ร่วมกับการท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทยขภับเคลือ
่ นการพัฒนาส
SHA
3.
ผู
้บริ
ห
ารและเจ
้าหน
้าที
ก
่
รมอนามั
ย
3. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ตามโครงการจังหวัดสะอาด
4. ผู ้รับมอลรางวัลองค์กรทีม
่ ก
ี ารขภับเคลือ
่ นและการจัดการส ้วม
4. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ
์ ช
ื ขภับเคลือ
่ นผ่านมาตรฐาน Green National Park
สาธารณะจานวน 15 หน่วยงาน
้ เพลิงยกระดับการพัฒนาส ้วมในสถานีบริการน้ ามันเพลิง
5. ร่วมกับกลุม
่ บริษัทน้ ามันเชือ
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย
่ วขภ ้อง
6.

่ มวลชนและหน่วยงานทีเ่ กีย
สือ
่ วขภ ้อง

วาระที่ 5 เพือ
่ ทราบ
5.3 การเตรียมการดาเนินงานตามขภ ้อสงั่ การขภองอธิบด
กรมอนามัย“Healthy Workplace”

วาระที่ 5 เพือ
่ ทราบ
5.4 การเตรียมความพร ้อมการจัดทาคาขภองบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565

28/01/64

ปฏิทน
ิ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนาม ัย

28/01/64

28/01/64

โครงการสาค ัญเพือ
่ บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท
ภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ

การจ ัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2565

่ เสริมการจ ัดการเมืองและชุมชนสูเ่ มืองน่อยู่
โครงการสง
งบประมาณ: 10,600,000 บาท
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
่ สง่ เสริมการพัฒนา อวล. ในท ้องถิน
่ เมืองและชุมชนสู่
เมืองทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภภาพ
2. เพือ
่ พัฒนาขภีดความสามารถขภองบุคลากรสาธารณสุขภ
บุคลากรท ้องถิน
่ และ แกนนาชุมชนในการเฝ้ าระวังและจัดการ
อวล. ขภองท ้องถิน
่ เมืองและชุมชน
3. เพือ
่ สง่ เสริมให ้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ระหว่างภาคีเครือขภ่าย อปท. อสม. และประชาชนในการ
จัดการ อวล. ขภองท ้องถิน
่ เมืองและชุมชน
เป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัดความสาเร็จ:
ิ ธิภาพ
1. อปท.มีการยกระดับพัฒนา EHA อย่างมีประสท
เพิม
่ ขภึน
้ ร ้อยละ 10
2) ประชาชนในท ้องถิน
่ ชุมชน มีความรอบรู ้ด ้านสุขภภาพและ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม ร ้อยละ 60
กิจกรรมสาค ัญ:
1. เพิม
่ ขภีดความสามารถเจ ้าหน ้าทีด
่ ้านกฎหมาย และวิชาการ
้
ผ่านการใชระบบ
E-Learning
2. สร ้างกลไก ความร่วมมือภาคเครือเครือขภ่ายทุกระดับ
3. สร ้างและขภยายต ้นแบบเมืองทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภภาพ

โครงการตามแผนปฏิบ ัติ
ราชการ ปี 2565

• โครงการเพือ
่ บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนแม่บท
• โครงการตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวง กรม
• โครงการอืน
่ ๆ ตามพันธกิจ

งบประมาณประจาปี ง
บประมาณพ.ศ. 2565

Time line การจัดคาขภองบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
มิ.ย. 64 ร่วมประชุมกรมอนามัย เพือ
่
้ จง ร่าง งบประมาณ
เตรียมการชีแ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. กองแผน แจ ้งทุกหน่วยทบทวนค่าเป้ าหมาย
โครงการสาคัญ จัดทาคาขภอ และ One page
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 สง่ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 63
2. บย. มีบน
ั ทึกแจ ้งทุกกลุม
่ จัดทารายละเอียดคา
ขภองบฯ ปี 65 สง่ ภายใน 26 ต.ค. 63
3. บย. รวบรวมโครงการฯ ปี 65 พร ้อมตรวจทาน
ปรับแก ้ และจัดทาขภ ้อมูลในภาพรวมเสนอสง่ กอง
แผน ภายในวันที่ 31 ต.ค. 63

ี้ จงงบประมาณ:
ก.ค.-ส.ค. 64 ชแ
- คณะกรรมาธิการฯ พิจารณา
ร่าง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- คณะ ส.ส. และ ส.ว. พิจารณา
ส.ค. – ก.ย. 64 เตรียมทบทวน
และพิจารณาแผนงาน โครงการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
(ขภาลง)

พ.ย. – ธ.ค. 63 ทบทวนคาขภอ
งบประมาณฯ ปี 65

ต.ค.
63

พ.ย.
63

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

ั
ข้อสงเกตการณ์
จ ัดทาคาของบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ผลผลิตโครงการต ้องมีความสอดคล ้องกับตัวชวี้ ัด
2. กาหนดเป้ าหมายโครงการที่ Impact กับผลลัพธ์ หรือ Outcome ขภองภารกิจสานั กฯ สง่ ผล
ไปยังประชาชนให ้มากทีส
่ ด
ุ
3. การจัดจ ้างทีป
่ รึกษา ต ้องทาเพือ
่ ให ้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ไม่เป็ นการจ ้างเพือ
่ รวบรวมขภ ้อมูล
้
ทาสถานการณ์ หรือปรับปรุงระบบเดิม ๆ ทีย
่ ังไม่เคยทดลองใชงาน
4. ไม่เน ้นการอบรม แต่ให ้ปรับเปลีย
่ นกระบวนการอืน
่ เพือ
่ เสริมสร ้างทักษะความรู ้ ทีค
่ รอบคลุม
กลุม
่ เป้ าหมาย และก่อให ้เกิดความเขภ ้าใจ ความรู ้ทีม
่ ากขภึน
้

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่ ๆ
6.1 กำรเตรียมกำรประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ำร
่
“ทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนิ นงำนอนำมัยสิงแวดล
้อม
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2564” วันที่ 26-29 ตุลำคม 2563
ณ โรงแรมเอเชีย แอร ์พอร ์ท จ.ปทุมธำนี

