ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
การประชุมสา
ครงที
ั้ ่ 7/2564

ว ันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ั
์ อาคาร 5 ชน
ั้ 5 สา
ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม กรมอนาม ัย
ิ ชยวงศ
ณ ห้องประชุมชต

วาระการประชุมสําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ 7/2564
ผูน
้ ําเสนอ

ระยะเวลา
การนําเสนอ

ผู ้อํานวยการ

10 นาที

กลุม
่ บย.

5 นาที

3.1 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ณ วันที่ 15 เมษายน 2564

กลุม
่ บย.

10 นาที

3.2 รายงานความก ้าวหน ้าการขับเคลือ
่ นการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace ของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

กลุม
่ พช.

10 นาที

3.3 รายงานความก ้าวหน ้าการดําเนินงานตามตัวชวี้ ด
ั คํารับรองการปฏิบัตริ าชการของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจําเดือนเมษายน 2564)

กลุม
่ บย.

5 นาที

เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
4.1 แนวทางปฏิบัตงิ านนอกสถานทีต
่ ัง้ (WFH) และการปฏิบัตงิ านเหลือ
่ มเวลาเพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID

กลุม
่ อก

5 นาที

4.2 แผนปฏิบัตก
ิ ารสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง

กลุม
่ บย.

10 นาที

4.3 รายงานความก ้าวหน ้าการจัดทําคําของบกลางรายการค่าใชจ่้ ายในการบรรเทา แก ้ไขปั ญหา และเยียวยาผู ้ได ้รับ
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 และงบเงินกู ้ เพือ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชอ
่ แก ้ไขปั ญหา เยียวยา และฟื้ นฟู
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
เศรษฐกิจและสงั คมทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชอ

กลุม
่ บย.

10 นาที

กลุม
่ บย..

10 นาที

วาระ

เรือ
่ ง

1

ประธานแจ ้งทีป
่ ระชุมทราบ

2

รับรองรายงานการประชุมสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ครัง้ ที่ 6/2564 (วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564)
ื เนือ
เรือ
่ งสบ
่ ง

3

4

4.4 การจัดทําฐานข ้อมูลอนามัยสงิ่ แวดล ้อมบนเว็บไซต์สํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
5

เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

วาระที่ 1 ประธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ

นายสมชาย ตู ้แก ้ว
ผู ้อํานวยการสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

วาระที่ 2 ร ับรองรายงานการประชุมสําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ 6/2564
(วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564)

รายงานการประชุมครัง้ ที่ 6/2564
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UKqeA5bkQ03Y8lBpIBiTXw9l8cjXe6wY

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.1 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ิ้ 15,340,720 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้รับงบประมาณทัง้ สน

ื่ 3,948,000 บาท)
1. งบดําเนินงาน 12,657,520 บาท (งบได ้รับจัดสรรทัง้ ปี 8,499,520 บาท งบบุคลากรภาครัฐ 210,000 บาท และผลิตสอ
2. งบรายจ่ายอืน
่ (SEZ) 500,000 บาท
3. งบลงทุน 2,183,200 บาท (ครุภัณฑ์ 2 รายการ อุปกรณ์ conference 1 รายการ) เบิกจ่ายแล ้ว
120.00

100.00

92.6

95.00

81.7

80.00

69.5

60.00

54.6

35.0
40.00

40.00

20.00

9.00
1.6

0.00

0.8

ต.ค.-63

19.00
9.8
11.5

พ.ย.-63

ข้อมูล ณ ว ันที่ 16 เมษายน 2564

32.00
17.3
23.9

ธ.ค.-63

54.09
48.00

63.67 72.00
50.4

79.00

100.0
100.00

85.00

เป้ าหมายเบิกจ่ายกรม (%)
แผนการเบิกจ่าย (%)

62.00

ผลการเบิกจ่าย (%)

55.00
50.28

ผลการเบิกจ่ายลง GFMIS ณ วันที่ 16 เมษายน 2564
ิ้ 9,767,627.01 บาท (ร้อยละ 63.67)
ภาพรวมทัง้ สน
(เป้าหมายกรมอนาม ัย ร้อยละ 62)

18.4

ม.ค.-64

75.1

97.5

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64 พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบดําเนินงาน+งบรายจ่ายอืน
่ )
ิ้ 13,157,520 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้รับงบดําเนินงาน+งบรายจ่ายอืน
่ ทัง้ สน

ื่ 3,948,000 บาท และงบรายจ่ายอืน
(งบได ้รับจัดสรรทัง้ ปี 8,499,520 บาท งบบุคลากรภาครัฐ 210,000 บาท งบผลิตสอ
่ 500,000 บาท)
120.00

100.00

91.3
78.7

80.00

71.0
64.4
55.00

60.00
41.5

40.00

20.00

0.00

32.00
19.00
9.00

11.6

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ข้อมูล ณ ว ันที่ 16 เมษายน 2564

42.2

48.00
45.11

40.36

ก.พ.-64

มี.ค.-64

20.6
23.9

21.9

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

11.5

1.9
0.8

40.00

45.1

62.00
57.64

79.00

97.1
95.00

100.0
100.00

85.00

72.00

เป้ าหมายเบิกจ่ายกรม (%)
แผนการเบิกจ่าย (%)
ผลการเบิกจ่าย (%)

ผลการเบิกจ่ายงบดําเนินงานลง GFMIS
ณ วันที่ 16 เมษายน 2564
ิ้ 7,584,427.01 บาท (ร้อยละ 57.64)
รวมทัง้ สน
(เป้าหมายกรมอนาม ัย ร้อยละ 62)
เม.ย.-64 พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เดือนเมษายน 2564
ผล GF
66.50

ผล GF+PO

ผล GF+PO+ขอหักงบ

ประจําไตรมาส/เดือน

10,186,486.25 บาท
ไตรมาสที่ 1

66.40

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
ปร ับใหม่
32

ต.ค. 63

9

พ.ย. 63

19

ธ.ค. 63

32

ไตรมาสที่ 2

55

ม.ค. 64

40

64.50

ก.พ. 64

48

มี.ค. 64

55

64.00
9,767,627.01 บาท

ไตรมาสที่ 3

79

เม.ย. 64

62

พ.ค. 64

72

มิ.ย. 64

79

66.00
65.50

10,047,603.31 บาท

65.49

65.00

63.50

63.67
งบประมาณทีไ่ ด ้รับจัดสรรไตรมาส 1-3 (ต.ค.63–มิ.ย.64)
ของ สํานัก ว. 12,637,700 บาท
หัก GF+PO+ขอหักงบ จนถึง 20 เม.ย. 64
คงเหลืองบประมาณ 1,791,823.61 บาท

63.00
62.50
62.00

ร ้อยละเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 16 เมษายน 2564

ไตรมาสที่ 4

100

ก.ค. 64

85

ส.ค. 64

95

ก.ย. 64

100

รายการก ัน PO ทีม
่ รี อบการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2564
(ยอดก ัน PO 359,106.15 บาท)
กลุม
่

กิจกรรม

PO

กําหนดเบิกจ่าย

110,000

27 เม.ย. 64

89,976.30

19 เม.ย. 64 (สง่ เบิกแล ้ว)

ค่าจ ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงแรม

55,000

ยกเลิกกิจกรรม รอเคลียร์
งบประมาณสว่ นทีเ่ บิกจ่าย
ไปแล ้ว

ค่าจ ้างถ่ายเอกสารขาวดํา ขนาด A4

8,696.80

ค่าเหมาบริการเครือ
่ งถ่ายเอกสาร

4,633.05

เบิกจ่ายรายเดือน
้
ตามการใชงานจริ
ง

ื่ วิดท
้ อ
จ ้างผลิตสอ
ี ัศน์ ชุดความรู ้ เรือ
่ ง หลักการใชเครื
่ งมือวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจวัดด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

80,000

26 เม.ย. 64

ค่าจ ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนสารโลหะหนักในอาหารและพืชผัก

10,800

ขอขยายเวลาเนือ
่ งจาก
ลงพืน
้ ทีไ่ ม่ได ้

พบ.

จัดจ ้างเก็บรวบรวมข ้อมูลเพือ
่ จัดทําสถานการณ์การบริหารจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษ
หรืออันตรายในสถานพยาบาลฯ

พช.

ื่ การสอนหลักสูตร "การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและสุขาภิบาลอาหาร
จัดจ ้างทําสอ
ื่ วิดท
และนํ้ าในเรือนจํา และสอ
ี ัศน์"

อก.
พม.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสําหร ับการป้องก ันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ณ ว ันที่ 21 เมษายน 2564
100%
90%

งบประมาณคงเหลือ 423,773.89 บาท
อยูร่ ะหว่างดําเนินการ :
- จัดทํา (ร่าง) คูม
่ อ
ื Indoor Air 50,000 บาท
่ ลงพืน
- ค่าสนับสนุนการบริหารจัดการ เชน
้ ที่ OT การประชุม
ทีมงานรองรับสถานการณ์ COVID-19 373,773.89 บาท

24.30 %

80%
70%

PO = 278,000 บาท
ื่ นโยบาย 3 สร ้างฯ 190,000 บาท
- ออกแบบ จัดทําสอ
- จ ้างทํานิทรรศการเคลือ
่ นที่ TSC+ 88,000 บาท

15.95%

60%
50%

GF = 1,041,626.11 บาท
- OT 245,380 บาท
- ลงพืน
้ ที่ 102,529 บาท
- ประชุมกําหนดกลยุทธ์ 234,717.11 บาท
- จ ้างวิเคราะห์ข ้อมูลฯ TSC Plus 45,000 บาท
ื้ SEhRT 35,000 บาท
- ผลิตเสอ
- ประชุมสร ้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายระดับท ้องถิน
่ 330,000 บาท
ื่ ประเภท Infographic รับวันสงกรานต์ 49,000 บาท
- จัดทําสอ

40%

59.75%

30%
20%
10%
0%

งบกลางโควิด 1,743,400 บาท
GF

PO

คงเหลือ

ผลการเบิกจ่ายงบวิจ ัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ

งบประมาณจ ัดสรรทงปี
ั้
(บาท)

งบประมาณรอบแรก
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ึ ษามลภาวะอากาศภายใน
1. โครงการการศก
อาคารและการพัฒนารูปแบบการจัดการ
มลภาวะอากาศภายในอาคาร ในพืน
้ ทีเ่ ขตเมือง

1,807,200

1,084,370

7,313

0.40

ึ ษารูปแบบการจัดการมลพิษทาง
2. โครงการศก
อากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

1,863,000

1,117,800

61,589

3.31

รวม

3,670,200

2,202,170

68,902

1.88

ข้อมูล ณ ว ันที่ 16 เมษายน 2564

ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม เดือนกุมภาพ ันธ์ 2564
สว่ นที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบ ัติการสา

ร้อยละ

กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)

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

ผลผลิต
1. ใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital (สง่ มอบงานแล ้ว)

กิจกรรม
ทีด
่ ําเนินการตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

กิจกรรม
ทีไ่ ม่ดําเนินการตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

8
กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

ผลงานโครงการ พช.1
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1. แนวทางการขับเคลือ
่ นการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564
(จัดประชุม 2 ครัง้ คือ 17 พ.ย. 63 และ 16 ก.พ. 64)
2. เกณฑ์และแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH (ประชุม 4 ธ.ค. 63)
ื่ ภาคีเครือข่ายในการขยายผลยกระดับการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
3. รายชอ
ในโรงพยาบาลสงั กัดอืน
่ (จัดประชุม 18 ธ.ค. 63)
4. จ ้างจัดทําวิดโี อหลักสูตรออนไลน์ เรือ
่ ง การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ั ญาจ ้าง 11 ม.ค. 64, สง่ งานงวด 2 ณ 11 เม.ย. 64)
ในสถานบริการสาธารณสุข (ลงนามสญ
กิจกรรมทีย
่ ังไม่ดา
ํ เนินการตามแผน
1. การประชุมคณะกรรมการเพือ
่ กําหนดเกณฑ์
และแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH ครัง้ ที่ 2
(เลือ
่ นออกไป เนือ
่ งจากสถานการณ์ COVID-19)

52.40 %
(502 แห่ง)

8.56 %
(82 แห่ง)

ผ่านเกณฑ์ระดับพืน
้ ฐาน
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

38.83 %
(372 แห่ง)

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก PLUS
ข ้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 64

• ร้อยละ 100 “ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับพืน
้ ฐานขึน
้ ไป” (958 แห่ง)
• ร้อยละ 99.79 “ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีขน
ึ้ ไป” (956 แห่ง)
• ร้อยละ 91.23 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึน
้ ไป (874 แห่ง)
• ร้อยละ 52.40 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (502 แห่ง)

งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
1. เยีย
่ มเสริมพลังการดําเนินงานป้ องกันการแพร่ระบาด
ื้ ไวรัสโคโรน่า 2019 และตรวจเยีย
ของเชอ
่ ม
การดําเนินงานคลินก
ิ หมอครอบครัว
ณ รพ. กําแพงเพชร (22 ต.ค. 63)
2. คูม
่ อ
ื การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในโรงพยาบาลสนาม
(ม.ค. 63 กําลังดําเนินการ)

0.21 %
(2 แห่ง)

3. ข ้อมูลนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital (รพ.ระดับดีมากขึน
้ ไป) 66 ผลงาน (เปิ ดรับข ้อมูลถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)
4. (ร่าง) เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital Challenge
5. (ร่าง) เกณฑ์ เกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

ร้อยละ

กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)

พช.2:โครงการพ ัฒนาและยกระด ับสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

ผลผลิต
สําเร็จแล้ว

กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

1.
2.
3.
4.

ผลงานโครงการ พช.2
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

ประกาศนโยบายกรมอนามัย วันที่ 30 ต.ค. 63 (ไม่ใช ้ งปม.)
ื่ สาร รณรงค์ ประชาสม
ั พันธ์ (15 ม.ค. 64)
จัดกิจกรรมสอ
แนวทางการดําเนินงาน Green Health Office (ประชุม 26 พ.ย. 63)
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชวี้ ด
ั ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ (รอบ 5 เดือนหลัง)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 –เม.ย. 64
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กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

ั ญาจ ้างแล ้ว 22 ม.ค. 64;
1. จัดจ ้างเก็บ รวบรวม และจัดทํารายงานข ้อมูลสถานการณ์ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานทีท
่ ํางาน สถานบริการ (ทําสญ
กําหนดเบิกจ่ายงวด 1 ณ 8 มี.ค. 64)
ื่ ประชาสม
ั พันธ์ คูม
ื้ วัสดุอป
2. จัดทําสอ
่ อ
ื แนวทางการดําเนินงาน จัดจ ้างผลิตชุดสาธิต และจัดซอ
ุ กรณ์สําหรับการพัฒนาองค์กรสู่ Healthy Workplace Happy
ั ญาจ ้างแล ้ว 18 ม.ค. 64; กําหนดสง่ มอบงาน 4 มี.ค. 64)
for Life (ทําสญ
- คูม
่ อ
ื แนวทางการดําเนินงานสถานทีท
่ ํ างานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขของคนทํางาน
3. (ร่าง) คูม
่ อ
ื HWP ฉบับปรับปรุง (29 เม.ย. 64)
4. ร่างระบบประเมินสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางานฯ (ติดตาม ปรับปรุง แก ้ไข การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศ HWP)
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นการสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม กลุม่ ที่ 3 กลุม่ วัยทํางาน ครัง้ ที่ 4/2564 (8 เม.ย. 64)
2. ประชุมขับเคลือ่ นการดําเนินงานสง่ เสริมสุขภาพวัยทํางานตามบันทึกข ้อตกลง MOU (21 เม.ย. 64)

กิจกรรมทีย
่ ังไม่ดา
ํ เนินการตามแผน
จัดประชุมขับเคลือ
่ นการดําเนินงานพัฒนาสถานทีท
่ ํางานน่าอยูน
่ ่าทํางาน เสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความสุขของคนทํางาน (HWP) กรมอนามัย

ร้อยละ

กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)

่ งชวี ต
พช.3: โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ สุขภาพคนตลอดชว
ิ
จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

ผลผลิต

ผลงานโครงการ พช. 3
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว
กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 –เม.ย. 64

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

1. แผนสํารวจสถานการณ์ WASH และปรับปรุงแบบสํารวจ (จัดประชุม 23 ธ.ค. 63)
2. ผลิตแบบสํารวจ WASH จัดสง่ ไปยังกลุม
่ เป้ าหมาย 1,600 ฉบับ (28 ธ.ค. 63, 20 ม.ค. 64)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1. แนวทางและกระบวนการประเมินสถานทีท
่ ํางานน่าอยูน
่ ่าทํ างาน (GREEN and CLEAN Office/ HWP) ของกรมอนามัย/ เตรียมความพร ้อมตรวจประเมิน/
ผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลผลิตที่ 4 ตัวชวี้ ด
ั ที่ 2.2 (จัดประชุม 6 ครัง้ ต.ค. 63, 4 พ.ย. 63, ธ.ค. 63, 21 ม.ค. 64, 27 ม.ค. 64 และ 24 ก.พ. 64)
2. แนวทางขับเคลือ
่ นอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสําหรับผู ้สูงอายุในสถานทีส
่ าธารณะ ประเด็นการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในวัด (ประชุม 21 ม.ค. 64)
3. (ร่าง) คูม
่ อ
ื การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ประชุม 24 ก.พ. 64)
กิจกรรมทีย
่ ังไม่ดา
ํ เนินการตามแผน
ี่ วชาญทีเ่ กีย
ื่ ประชาสม
ั พันธ์
ประชุมหน่วยงานสว่ นกลาง ผู ้เชย
่ วข ้องในการพัฒนาแนวทางการจัดการ/การเฝ้ าระวังด ้าน อวล. สําหรับผู ้สูงอายุ และสนั บสนุนสอ
้
ปรับเป็ น “ปรับแบบสํารวจ” ยังไม่ใชงบประมาณ
คาดว่าจะดําเนินการได ้เดือน พ.ค. 64
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
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กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

1.ประชุม Cluster แม่และเด็ก ประจําเดือน เม.ย.64 (20 เม.ย. 64)
2.จัดทําร่างมาตรการหลัก มาตรการเสริม มาตรการเฉพาะ ในการเตรียมความพร ้อมเปิ ดภาคเรียน (19 เม.ย. 64)
3.ปรับแบบสํารวจสถานการณ์ด ้านอนามัย อวล ในสถานดูแลผู ้สูงอายุ (22 เม.ย. 64)

HWP สํานั ก ว.

การพัฒนาแนวทางการจัดการ/การเฝ้ าระวัง อวล. สําหรับผู ้สูงอายุ

การเยีย
่ มเสริมพลังโรงเรียน กพด.

กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)

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

ผลผลิต

ร้อยละ

ผลงานโครงการ พช. 4
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว
กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64
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1. (ร่าง) คูม
่ อ
ื มาตรฐานโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพและสงิ่ แวดล ้อม (ฉบับปรับปรุง) (จัดประชุม 19 ต.ค. 63 และ 5 พ.ย. 63)
่ ารพัฒนาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสถานบริการทีพ
2. ประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้สูก
่ ักอาศัยชวั่ คราว
โรงแรม และรีสอร์ท (13 -14 ธ.ค. 63)
3. ผลิตแบบสํารวจจัดสง่ ให ้กับโรงแรมเป้ าหมาย 12,000 ชุด (พ.ย. 63 – ม.ค. 64= 4,000 ชุด, เพิม
่ เติม ก.พ. 64 = 8,000 ชุด)
4. ผลิตคูม
่ อ
ื โรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสุขภาพและสงิ่ แวดล ้อม 500 เล่ม (ธ.ค. 63 – ม.ค. 64)ฃ
้
5. ให ้คําแนะนํ าการเข ้าใชงานระบบรวบรวมข
้อมูล และประเมินโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสุขภาพและสงิ่ แวดล ้อมแก่เจ ้าหน ้าทีศ
่ น
ู ย์อนามัย สสจ. ท่องเทีย
่ วและกีฬา
จังหวัด

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

ข ้อมูลและตัวอย่างด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมของโรงแรม (ลงพืน
้ ทีส
่ ํารวจข ้อมูลฯ กทม. และต่างจังหวัด พ.ย. 63) (แล ้วเสร็จ เม.ย. 64)
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (ธ.ค. 63) (แล ้วเสร็จ เม.ย. 64)
จ ้างเก็บรวบรวม และจัดทํารายงานข ้อมูลสถานการณ์ด ้าน อวล. (PO 2 งวดๆ ละ 60,000 บาท คือ ม.ค. และ มี.ค. 64)
รวบรวมข ้อมูลการสํารวจสถานการณ์ อวล. ในโรงแรม รีสอร์ท
ติดตามผลการวิเคราะห์ตัวอย่างด ้าน อวล.

กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

กิจกรรมทีย
่ ังไม่ดา
ํ เนินการตามแผน
เลือ
่ นแผนไม่มก
ี ําหนด >> กิจกรรมลงพืน
้ ทีส
่ ํารวจข ้อมูลสถานการณ์และเก็บตัวอย่าง อวล. ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว (เนือ
่ งจากโควิด-19)

กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.)

พช.5: โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสง่ิ แวดล้อมในเรือนจํา
จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

ผลผลิต

ร้อยละ

ผลงานโครงการ พช. 5
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว
กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

ี ในเรือนจํา (จัดสง่ ให ้ ศอ. ดําเนินการ) (ประชุม 16 ก.พ. 64)
1. แนวทางการตรวจนํ้ าเสย
2. หลักสูตรออนไลน์ เรือ
่ ง การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและสุขาภิบาลอาหารและนํ้ าในเรือนจํา (1 ชุดมี 10 บทเรียน) (สง่ งาน 2 งวดคือ ม.ค. และ มี.ค. 64)
ื่ การสอนออนไลน์ (สง่ งานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64, สง่ งาน 11 เม.ย. 64)
- แผนการดําเนินงานจัดทําวีดโิ อสอ

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64
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กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

ื่ สารให ้ความรู ้เจ ้าหน ้าที/่ อสรจ. (ประชุม 18 พ.ย. 63)
1. แนวทางการขับเคลือ
่ นงานด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและสุขาภิบาลอาหารและนํ้ าในเรือนจํา และการสอ
(แผนการประชุมครัง้ ที่ 2 มิ.ย. 64)
ื่ วิดท
ั่ สุขอนามัยในเรือนจํา
3. สอ
ี ัศน์เอนิเมชน
ื่ (สง่ งานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64,
- แผนการดําเนินงานจัดทําวีดโิ อสอ
ี ในเรือนจําตามแนวทางทีก
4. ตรวจวัดคุณภาพนํ้ าเสย
่ ําหนด
(ดําเนินการโดย ศอ. กําหนดแผน ก.พ. – เม.ย. 64 )
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
1. เป็ นวิทยากรประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ พัฒนาการดําเนินงาน
ด ้านสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจํา (14 – 15 ธ.ค. 63)
้
2. จัดทําข ้อมูลเพือ
่ ใชในการจั
ดทํา ชุดนิทรรศการ ด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจํา
ตามโครงการราชทันปั นสุข
ื สุขภาพดีมช
ั ไปกว่าครึง่ เพือ
้ นสอ
ื่ ความรู ้ในมุมสุขภาพ
3. จัดทําหนั งสอ
ี ย
่ ใชเป็
ของเรือนจํา
ี ในเรือนจํากับกรมราชทัณฑ์
4. ร่วมจัดทําข ้อเสนอด ้านการจัดการระบบบําบัดนํ าเสย
5. จัดทําเกณฑ์ประเมินด ้าน อวล. ในโครงการคนไทยไร ้พุงในเรือนจํา (8 เม.ย. 64)
(ร่วมกับคลัสเตอร์วย
ั ทํางาน)
6. จัดทําข ้อมูลการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจํา (26 เม.ย. 64)

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

ผลผลิต

ผลงานโครงการ พบ.1
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว

กลุม
่ พัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)

ื้
 มูลฝอยติดเชอ
กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

ร้อยละ

1. คําแนะนํ า เรือ
่ ง แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยทีเ่ กิดจากกระบวนการล ้างไตทางช่องท ้อง (Peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน (เผยแพร่แล ้ว,
้ ถุงล ้างไต จ.พะเยา 21 ต.ค. 63)
ประชุม 5 ต.ค. 63, ลง พท. เยีย
่ มกิจการรับซือ
้ (Manifest System/ Infectious Waste Digital Tracking) (ลง พท. 20 และ 22 ต.ค. 63) ฐานข ้อมูลการใช ้
2. ข ้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบควบคุมกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ
้ (Manifest System) ขับเคลือ
งานระบบกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ
่ นผ่านระบบตรวจราชการ (ต.ค. 63)
้
5. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานกิจการให ้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชือ
6. สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นจาก ศอ.
้ 1 แห่ง คือ... (ลพท. 24 ก.พ. 64)
7. รายงานผลการประเมินมาตรฐานกิจการให ้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชือ

 มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออ ันตรายจากชุมชน

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 –เม.ย. 64
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กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

ี ทางการแพทย์ และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ เรือ
่ ง ข ้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทเี่ ป็ นของเสย
เรือ
่ ง การกําหนดมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทยาและเวชภัณฑ์ พ.ศ. .... (สง่ งานงวดสุดท ้าย เม.ย. 64)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ื้
 มูลฝอยติดเชอ

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

ื้ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด ้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชอ
ื้ จากแหล่งอืน
ฐานข ้อมูลกลุม
่ เป้ าหมายสําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชอ
่ (ประชุม 3 ธ.ค. 63)
้
ื
ชุดข ้อมูลผลการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการมูลฝอยติดเชอของโรงพยาบาล (รพ.นอกสงั กัด สธ.) (ม.ค. 64)
ื้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ชุดข ้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชอ
ื้ ของประเทศ
- ศักยภาพระบบการกําจัดมูลฝอยติดเชอ
- แนวทางการจัดการหน ้ากากอนามัย
ื้ จากวัคซน
ี COVID-19
- แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชอ
ื้ ภายใต ้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
- จัดทําข ้อมูลการขับเคลือ
่ นเพือ
่ ยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชอ
ื้ ภายใต ้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- จัดทําชุดข ้อมูลเฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชอ
ื้ ฉบับที.่ . พ.ศ. .... (มีผู ้รับจ ้างแล ้ว อยูร่ ะหว่าง
5. TOR จ ้างเหมาเก็บรวบรวมข ้อมูลฯ พร ้อมข ้อเสนอร่างประกาศฯ ตามกฎกระทรวงว่าด ้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชอ
ั ญาจ ้าง)
ลงนามสญ
ึ ษาประเภทและแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชอ
ื้ มาตรฐานทางชวี ภาพ และหลักเกณฑ์การประเมินระบบกําจัดมูลฝอยติดเชอ
ื้ ด ้วยเทคโนโลยีฆา่ เชอ
ื้ ด ้วยไอนํ้ า
6. ศก
ึ
(ได ้กรอบแนวคิด วิธก
ี าร แผนการดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข ้อมูลฯ และเครือ
่ งมือในการศกษา)
1.
2.
3.
4.

่ เสริมอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
พบ.1 : โครงการบริหารจ ัดการมูลฝอยและสง

ผลผลิต
กลุม
่ พัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

 มูลฝอยทวไป
่ั
ึ ษา ทบทวน และปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด ้วยมาตรฐานทางชวี ภาพ
1. (ร่าง) TOR ศก
2. ชุดข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พร ้อมจัดทําคูม
่ อ
ื ประกอบการฝึ กอบรมตามประกาศกรมอนามัย เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมกํากับ
ในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ. 2563 (ม.ค. 64)
 มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออ ันตรายจากชุมชน

1. (ร่าง) กฎหมาย 2 ฉบับ (ประชุม 2 ธ.ค. 63, เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นรองกฎหมายฯ เมือ
่ 22 ก.พ. 64) คือ
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักสูตรการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน อย่างปลอดภัยสําหรับเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับผิดชอบ พ.ศ. ....
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตราย จากชุมชนอย่างปลอดภัยสําหรับผู ้ปฏิบัตงิ าน พ.ศ. ....
้
2. ข ้อคิดเห็นความร่วมมือขับเคลือ
่ นการบังคับใชกฎกระทรวงการจั
ดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนพ.ศ. 2563
ึ ษา ณ จ.ชลบุร ี และสมุทรปราการ 15 ธ.ค. 63)
3. ข ้อมูลประกอบการยกร่างกฎหมาย (ได ้จากการลงพืน
้ ทีศ
่ ก
ึ ษา)
4. จ ้างพัฒนาระบบฐานข ้อมูลและสถานการณ์การจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากสถานบริการสาธารณสุข (ได ้กรอบแนวคิด วิธก
ี าร แผนดําเนินงานเก็บข ้อมูล และเครือ
่ งมือศก
5. ยกร่าง กม. เพิม
่ เติม 4 ฉบับ คือ
(1) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพือ
่ ป้ องกันการลักลอบทิง้ มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
การแตกหักของมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และการรั่วไหลของสารเคมีทอ
ี่ อกมาจากมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
(2) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง มาตรการป้ องกันและแก ้ไขเพือ
่ ไม่ให ้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสงิ่ แวดล ้อมจากการฝั งกลบอย่างปลอดภัย พ.ศ. ....
(3) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักเกณฑ์สถานทีต
่ งั ้ และขนาดพืน
้ ทีก
่ ารเผาโดยเตาเผา และกําหนดมาตรฐานแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. ....
ิ้ มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
(4) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง มาตรการป้ องกันเหตุรําคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสงิ่ แวดล ้อมจากการแยกชน
พ.ศ. ....

พบ.2: โครงการพ ัฒนาการจ ัดการสว้ มและสงิ่ ปฏิกล
ู

กลุม
่ พัฒนาการสุขาภิบาล (พบ.)

จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

ผลผลิต

ผลงานโครงการ พบ.2
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว

้
1. รายงานการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ (Monthly report) เรือ
่ งสวมโลก
(ต.ค. 63)
้
2. 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)
้ ําหรับพืน
ิ ธิภาพการใชส้ วมทางเลื
้
้
3. ผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาสวมส
้ ทีย
่ ากลําบาก (ประเมินประสท
อก; สวมแบบใช
นํ้ ้ าน ้อย) (]ลงพืน
้ ที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย.
64)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

้
1. ข ้อเสนอแนะเพือ
่ จัดทําแนวทางการควบคุม กํากับการจัดการสวมสาธารณะ
(จัดประชุม 14 ต.ค. 63)
้
ื้ เพลิง (สํารวจข ้อมูลออนไลน์ ระหว่าง 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 64)
2. สถานการณ์การพัฒนาการดําเนินงานสวมสาธารณะในสถานี
บริการเชอ
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
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ร้อยละ

1. แผนการขับเคลือ
่ นการจัดการส ้วมและสิง่ ปฏิกล
ู ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดน่าน
สนับสนุนและติดตามการพัฒนาส ้วมสาธารณะในแหล่งท่องเทีย
่ ว
โดย พท. ดําเนินการจัดกิจกรรม (ลง พท. ติดตามฯ 6 – 10 ธ.ค. 63)

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

ร้อยละ

กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมจากมลพิษ (พม.)

พม. 1: โครงการ พ ัฒนาระบบการจ ัดการเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมาย
ี่ งและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ว่าด้วยการสาธารณสุขเพือ
่ ลดความเสย
จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

ผลผลิต

ผลงานโครงการ พม. 1
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว

้ อ
1. จัดอบรมเทคนิคการใชเครื
่ งมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิน
่ รบกวนพร ้อมขึน
้ ทะเบียนผู ้ตรวจสอบกลิน
่ (2 – 4 พ.ย. 63)

กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64
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2. จ ้างบํารุงรักษา/ สอบเทียบเครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ (พ.ย. 63)
ึ ษาสถานการณ์ปัญหาด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและผลกระทบต่อสุขภาพประเภทกิจการเผาถ่านหรือสะสมถ่าน
3. ลงพืน
้ ทีศ
่ ก
ณ พืน
้ ทีต
่ ําบลโรงเข ้ อําเภอบ ้านแพ ้ว จ.สมุทรสาคร (18 ธ.ค. 63)
้
4. สนั บสนุนกลไกระดับพืน
้ ที่ เพือ
่ กํากับติดตามและบังคับใชกฎหมายด
้านการจัดการเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข
ี 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 ี
ี่ งจากโรคติดเชอ
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019
5. ร่างคําแนะนํ าคณะกรรมการสสาธารณสุข เรือ
่ ง มาตรการป้ องกันความเสย
สําหรับสถานบันเทิง เพือ
่ นํ าเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข (19 เม.ย. 64)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1. กรอบการศึกษา กลุม
่ ตัวอย่าง วิธก
ี าร และเครือ
่ งมือ สําหรับการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กิดจาก
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (จัดประชุม 20 ต.ค. 63)
2. รายงานการตรวจสอบข ้อเท็จจริง และข ้อมูลเบือ
้ งต ้นเพือ
่ จัดทําต ้นแบบในการแก ้ไขปั ญหาจากการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ิ ค ้าหรือลานจอดรถหัวลากตู ้บรรจุสน
ิ ค ้า ณ จ.ชลบุรี (ลงพืน
ต่อสุขภาพ (กิจการให ้บริการลานสะสมตู ้บรรจุสน
้ ที่ 21 – 22 ธ.ค. 63)
3. (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรือ
่ ง กําหนดสถานประกอบกิจการทีต
่ ้องจัดให ้มีบอ
่ ดักไขมันฯ
- จัดประชุมคณะทํางานวิชาการเพือ
่ ยกร่างหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข มาตรฐาน และแนวปฏิบต
ั ท
ิ างวิชาการ (21 ม.ค. 64)
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายเกีย
่ วกับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด ้วย สธ. (4 ก.พ. 64)
4. แนวทางและเกณฑ์มาตรฐานด ้านสุขลักษณะในสถานประกอบกิจการ เพือ
่ ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัย
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ประชุม 19 – 20 ม.ค. 64)
ในสถานประกอบการ เพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019
5. แนวทางขับเคลือ
่ นภายใต ้แนวคิด “สามสร ้าง” เพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
(ประชุม 22 ก.พ. 64)
6. กรอบแนวทางการศึกษาปั ญหาด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพจากการประกอบกิจการบ ้านนกแอ่นกินรัง
(มติคณะกรรมการสาธารณสุข )(27 เม.ย. 64)

ลงพืน
้ ทีก
่ รณีเรือ
่ งร ้องเรียนและเหตุรําคาญ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมาย

กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมจากมลพิษ (พม.)

ี่ งและรองร ับเมืองทีเ่ ป็นมิตรก ับสุขภาพในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ
พม. 2: โครงการพ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ ลดปัจจ ัยเสย
จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64
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กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

ผลผลิต

ร้อยละ

ผลงานโครงการ พม. 2
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว

1. แผนการดําเนินงานในพืน
้ ทีโ่ ครงการศูนย์การเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม อันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ 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. สํารวจและกําหนดจุดเก็บตัวอย่างพืชผักและนํ้ าบริโภค ในพืน
้ ทีโ่ ครงการสง่ เสริมการเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมอันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ
จ. ตาก (30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63)
4. ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในพืน
้ ทีโ่ ครงการสง่ เสริมการเรียนรู ้เพือ
่ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมอันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ จ.ตาก
(6-8 เม.ย. 64)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1. รูปแบบกลไกการเฝ้ าระวังเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (จัดประชุม 25 พ.ย. 63)
2. ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม และพฤติกรรมการบริโภคและสุขภาพของประชาชนในพืน
้ ทีโ่ ครงการ
(ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บตัวอย่าง 14 – 17 ธ.ค. 63)
ิ ค ้าหรือลานจอดรถ
3. ข ้อเสนอแนะ/ ข ้อคิดเห็นของคณะทํางานต่อการแก ้ไขปั ญหาการให ้บริการตู ้บรรจุสน
หัวลากฯ (ประชุม 28 ธ.ค. 63)
4. (ร่าง) หลักสูตรและคูม
่ อ
ื แนวทางการไกล่เกลีย
่ ข ้อพิพาท กรณีเหตุรําคาญ ตามกฎหมาย
ว่าด ้วยการสาธารณสุข (ประชุม 18 ม.ค. 64)
้ อ
5. วิดท
ี ัศน์เทคนิคการใชเครื
่ งมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ั ญาจ ้างแล ้ว รอเบิกจ่าย; บย. ชะลอ PO, เบิกจ่ายงวด 1 ณ 9 เม.ย. 64)
(ลงนามสญ

อบรมเทคนิคการใช ้เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ฯ

ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บตัวอย่าง พืชผักและนํ้ าบริโภคฯ

จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

ผลผลิต

ผลงานโครงการ พภ. 1
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว

1. คูม
่ อ
ื อบต. จัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ท ้องถิน
่ น่าอยู่ (เบิกจ่ายแล ้ว ธ.ค. 63)
่ วิดโี อ “ชุมชนวิถใี หม่สง่ เสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อม” และ “อปท. ยกระดับชีวต
2. สือ
ิ สูเ่ มือง
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสุขภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล ้อม (EHA)” (เคลียร์ PO เมือ
่ 19 ม.ค. 64)
3. จัดทําข ้อเสนอประเด็นความร่วมมือกรมอนามัยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในสถานการณ์
https://www.youtube.com/watch?v=5A-NrajSbzo&feature=youtu.be
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ประชุม 21 เม.ย. 64)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

https://drive.google.com/file/d/1U5UGqGeaK198Q9AJEDM9BLN0XnstiHTK/view

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

100

่ วชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
1. โครงสร ้างหลักสูตรออนไลน์ “อสม. เชีย
(ประชุม 22 ต.ค. 63) ลงพืน
้ ทีถ
่ า่ ยทําสารคดีฯ จ.ลพบุรี 7 – 9 ธ.ค. 63 และ จ.ขอนแก่น 21 – 24 ธ.ค. 63
่ ของกรมอนามัย)
2. ผลิตใบประกาศรับรอง EHA ระดับเกียรติบต
ั ร (เม.ย. – พ.ค. 64) (ใช ้งบผลิตสือ
3. ผลิตใบประกาศรับรอง อบต. จัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ท ้องถิน
่ ชุมชนน่าอยู่ (เม.ย. – พ.ค. 64)
่ ของกรมอนามัย
(ใช ้งบผลิตสือ

4

ผลงาน อบต. : ร้อยละ 8.85

แผนภาพ ร ้อยละ ของ อบต. ทีป
่ ระเมินตนเองผ่านเกณฑ์ทก
ี่ ําหนด

88.68 %
(4,700 แห่ง)

11.32 %
(600 แห่ง)

อบต. สมัครร่วมโครงการ

60
40
20
0

8.84 %

(469 แห่ง)

2.48 %

(131 แห่ง)

31.81 %

(2,472 แห่ง) (508 แห่ง)

เทศบาล

อบต.

ร ้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล ้อม (EHA) ระดับพืน
้ ฐานขึน
้ ไป
(ประเด็นใดประเด็นหนึง่ ใน 4 ประเด็นหลัก)
81.89

80
70
60

73.54
60.06

52.99

70.37
62.29

58.63

52.17

51.15

50

55.83

43.20

40

34.12

32.40

10
0

5.35 %
(284 แห่ง)

ผ่านน่าอยู่

(5,300 แห่ง)

20

3.49 %
(185 แห่ง)

ผ่าน

ข ้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 64

90

68.19 %

30

ไม่ผา่ น
อบต. ยังไม่สมัคร

100

1. เป็ นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง ทิศทางการพัฒนา
และขับเคลือ
่ นการดําเนินงานอนามัยสิง่ แวดล ้อมประเด็น
่
อนามัยสิงแวดล ้อมท ้องถิน
่ และชุมชนน่าอยู่ จ. ราชบุรี (20 ต.ค. 63)

กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

80

ผลงาน EHA: ร้อยละ 55.83

งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

ร ้อยละ

ั ยภาพ
กลุม
่ พัฒนาความร่วมมือและศก
ภาคีเครือข่ายอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (พภ.)

ร้อยละ

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

ผ่านน่าอยูย
่ ั่งยืน

ศอ.1

ศอ.2

ศอ.3

ศอ.4

ศอ.5

ศอ.6

ศอ.7

ศอ.8

ศอ.9

ศอ.10

ศอ.11

ศอ.12

รวม

อปท. ผ่านระดับ
พืน
้ ฐานขึน
้ ไป (แห่ง)

218

62

104

58

108

164

87

146

152

73

89

109

1,370

อปท. ทัง้ หมด (แห่ง)

363

117

127

179

207

223

255

249

216

169

174

175

2,454

ข ้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 63

ร้อยละ

ั ยภาพ
กลุม
่ พัฒนาความร่วมมือและศก
ภาคีเครือข่ายอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (พภ.)

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

กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

ผลผลิต

สําเร็จแล้ว
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลงานโครงการ พภ. 2
ต.ค. 63 –เม.ย. 64

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
KM เรือ
่ ง งานอนามัยสงิ่ แวดล ้อมกับ COVID-19 (15 ก.พ. 64)
บันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สถ. และภาคีทเี่ กีย
่ วข ้องในการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (31 มี.ค. 64)
KM เรือ
่ ง รู ้แบบนีส
้ ข
ุ ภาพดีไปนานแล ้ว ตอน : FAT FIT FUN (8 เม.ย. 64)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวทางบูรณาการประสานความร่วมมือเชงิ นโยบายระดับท ้องถิน
่ (ประชุม 30 ต.ค. 63)
โครงสร ้างหลักสูตร การจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม สําหรับ สสอ. เพือ
่ สนั บสนุนการขับเคลือ
่ นการดําเนินงาน พชอ. (ประชุม พ.ย. 63) (เลือ
่ นเป็ น มี.ค. 64)
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบและหลักสูตร Environmental Health Inspector (EHI) (ประชุม 8 ม.ค. 64)
ร่าง เนือ
้ หาชุดนิทรรศการงาน 1) EHA, 2) อบต. น่าอยู,่ 3) โควิด-19 (20 ม.ค. 64) (ปรับแผนการจ ้างผลิตเป็ น เม.ย. 64 เนือ
่ งจากรองบประมาณ)
ี่ วชาญสาขา การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม (ลงนามสญ
ั ญา ... เม.ย. 64)
คูม
่ อ
ื หลักสูตร อสม. เชย
ั ญา ... เม.ย. 64)
คูม
่ อ
ื ประชาชน เรือ
่ ง การจัดการขยะ อย่างถูกวิธ ี ลดมลพิษ เพือ
่ ชวี ต
ิ ทีย
่ น
ื ยาว (ลงนามสญ

กิจกรรมหลัก
ทีก
่ ําหนดตามแผน ปี 64

กิจกรรม CLEAN Together

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

กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

กิจกรรมทีส
่ ําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – เม.ย. 64
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ประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ผลผลิต

ร้อยละ

ผลงานโครงการ บย.
ต.ค. 63 – เม.ย. 64

สําเร็จแล้ว

1. ประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม เดือนละ 1 ครัง้ เพือ
่ กํากับติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
- ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 26 ต.ค. 63
- ครัง้ ที่ 4/2564 วันที่ 28 ม.ค. 64
- ครัง้ ที่ 7/2564 วันที่ 28 เม.ย. 64
- ครัง้ ที่ 2/2564 วันที่ 26 พ.ย. 63
- ครัง้ ที่ 5/2564 วันที่ 25 ก.พ. 64
- ครัง้ ที่ 3/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 63
- ครัง้ ที่ 6/2564 วันที่ 24 มี.ค. 64
2. ลงนามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วยงาน (29 ธ.ค. 63)
3. ขับเคลือ
่ นการดําเนินงาน ASEAN Health Cluster 2 กรมอนามัย ในประเด็นอนามัยสิง่ แวดล ้อม (Health Priority 11)
(เป็ นผู ้แทนกรมอนามัยร่วมประชุม 24 – 26 พ.ย. 63)
4. ทบทวนปรับแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ รองรับสถานการณ์ COVID-19 (ม.ค. 64)
5. พัฒนาระบบฐานข ้อมูลสําคัญด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมของสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม (ร่วมอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารหลักสูตร
"นักวิทยาการข ้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" กรมอนามัย จ.เพชรบุรี วันที่ 22-26 พ.ย. 63)
6. จัดทํา Template เกณฑ์ตัวชีว้ ัด 1.5 คลัสเตอร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมของศูนย์อนามัย
7. กรอบแนวทางการดําเนินงานสํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม ปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2566 -2570 (16 ก.พ. 64)
8. จัดเตรียมข ้อมูลวิชาการ (สารัตถะ) สนับสนุนผู ้แทนกรม เข ้าร่วมประชุม WHA74 (ประชุม 19 มี.ค. 64, 27 เม.ย. 64)

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ประชุมฝ่ ายเลขานุการ NEHAP

1. ข ้อเสนอแนะต่อการปรับแผนฯ ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) และเตรียมการสําหรับฉบับที่ 4 (ประชุมฝ่ ายเลขานุการฯ 21 ต.ค. 63)
2. พัฒนาระบบแสดงผลข ้อมูลตัวชีว้ ัดสําคัญของคลัสเตอร์อนามัยสิง่ แวดล ้อม (ประชุมกลุม
่ ย่อย 25 ม.ค. 64)
3. พัฒนาเว็บไซต์สํานักอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ประชุมทิศทางงาน อวล. ปี 66-70 (16 ก.พ. 64)

่ เสริมการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภ ัย
รวม: โครงการสง

บริหารจัดการภาพรวม

จํานวนหน่วยน ับกิจกรรม
ตามแผน

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

กิจกรรมทีไ่ ม่สําเร็จตามแผน
ต.ค. 63 – ม.ค. 64
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ผลผลิต
• จัดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน ้ากากป้ องกันโรคไวรัสโควิด-19
ณ ศูนย์การค ้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ (17 พ.ย. 63)
• ข ้อเสนอโครงสร ้าง EOC ระดับกรมอนามัย (ประชุม 26 ต.ค. 63)
• แนวทางขับเคลือ
่ น TSC กรมอนามัย (ประชุม 8 ธ.ค. 63, 5 ม.ค. 64)
• การเตรียมทีมปฏิบัตก
ิ ารคณะทํางานกลุม
่ ภารกิจปฏิบัตก
ิ าร (OP) (ประชุม 18 ม.ค. 64)
• สนับสนุนการดําเนินงานด ้านสง่ เสริมสุขภาพและ อวล. ใน รพ. สนาม (ประชุม 21 ม.ค. 64)
ื้ วัสดุชว่ ยเหลือนํ้ าท่วม 7 รายการ และจัดสง่ วัสดุชว่ ยเหลือ ศอ. 11 และ 12
• จัดซอ
(ธ.ค. 63 และ ม.ค. 64)
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1
• คูม
่ อ
ื แนวทางปฏิบัตเิ พือ
่ การป้ องกันการแพร่ระบาดของเชอ
(ปรับปรุง ณ มกราคม 2564)

ร้อยละ

ผลงานโครงการรวม
ต.ค. 63 – ก.พ. 64

โครงการยกระด ับการจ ัดการด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมรองร ับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
งาน
ผลการดําเนินง
1. ประชุมกําหนดกลยุทธ์ด ้าน อวล. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ
จัดทําข ้อเสนอทิศทางงานอนามัยสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ รองรับเมืองสุขภาพดี วิถช
ี วี ต
ิ ใหม่
- ประชุมจัดทําข ้อเสนอการทบทวนบทบาทและทิศทางกรมอนามัย ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม (2 ก.พ. 64)
- ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง การกําหนดกลยุทธ์ด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการจัดทําข ้อเสนอทิศทางงานอนามัยสิง่ แวดล ้อม
กรมอนามัย ภายในปี 2570 (8-9 ก.พ. 64)
2. การพัฒนามาตรการและแนวทางการยกระดับมาตรฐานด ้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิง่ แวดล ้อม
สําหรับสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- สถานบันเทิง: ประชุมคณะวิชาการ 21 เม.ย. 64, ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร 28 เม.ย. 64
- ขนส่งสาธารณะ
3. ประชุมคณะทํางานเพือ
่ ขับเคลือ
่ น TSC+ และจัดทําข ้อมูลรายงานความก ้าวหน ้า ต่อ ศปก. ศบค. ชุดเล็ก
และทีป
่ ระชุม EOC กรมอนามัย
- ประชุมคณะทํางาน (ชุดเดิม)
- ประชุมหารือทีมงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ครัง้ ที่ 1 (16 มี.ค. 64)
- ประชุมหารือทีมงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ครัง้ ที่ 2 (26 เม.ย. 64)
- ประชุมคณะทํางาน (ชุดใหม่ 230/64) ครัง้ ที่ 1/2564 (30 เม.ย. 64)
- นํ าเสนอรายงานความก ้าวหน ้า TSC+ ต่อ EOC กรมอนามัย (12, 15, 21 เม.ย. 64)
- นํ าเสนอรายงานความก ้าวหน ้า TSC+ ต่อ ศปก. ศบค. ชุดเล็ก (31 มี.ค. , 20 เม.ย. 64)

โครงการยกระด ับการจ ัดการด้านอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมรองร ับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
งาน
ผลการดําเนินง
่ ง
4. ลงพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารภาคสนาม เพือ
่ ตรวจเยีย
่ ม ตรวจประเมิน และให ้คําแนะนํ าการจัดการด ้านสุขาภิบาล ความสะอาด ลดความเสีย
้ โรคในสถานประกอบกิจการ พืน
่ ง พืน
การระบาดและการแพร่กระจายเชือ
้ ทีเ่ สีย
้ ทีก
่ ก
ั กันโรค และโรงพยาบาลสนาม
้ และการจัดการ อวล. เพือ
- เก็บข ้อมูล เสนอแนะมาตรการการจัดการขยะติดเชือ
่ ป้ องกันและควบคุมโรคใน รพ. สนาม จ. สมุทรสาคร
- (29 ม.ค. 64 )
- ตรวจประเมินด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม และร่วมงาน “ห ้างสรรพสินค ้าปลอดภัย มัน
่ ใจไร ้โควิด” ณ ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
และเซ็นทรัลเฟสติวล
ั พัทยา บีช จ. ชลบุรี (31 ม.ค. – 1 ก.พ. 64)
- ตรวจเยีย
่ ม/ล ้างตลาดในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 จ.นครนายก (4 ก.พ. 64)
- ตรวจเยีย
่ มโรงงานอินเด็กซ์จํากัด จ.สมุทรสาคร (8 ก.พ. 64)
ลงพืน
้ ทีต
่ รวจเยีย
่ มบริษัทไทยนิปปอนฟู๊ดส์ จํากัด
- ตรวจเยีย
่ มและประเมิน อวล. ในเรือนจํา เพือ
่ ส่งเสริมมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19
ณ. จ.สงขลา (12 ก.พ. 64)
- ตรวจเยีย
่ มบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด จ.สมุทรสาคร (16 ก.พ. 64)
- ตรวจเยีย
่ มและตรวจเฝ้ าระวังด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม ได ้แก่ การวัดการระบาย
อากาศ และเก็บตัวอย่างนํ้ าเสียภายในบริเวณตลาดและบริเวณระบายนํ้ าทิง้
ณ ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี (17 ก.พ. 64)
- ติดตามการดําเนินงานสถานประกอบการมัน
่ ใจและปลอดภัยภายใต ้สถานการณ์แพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ณ จ.ยโสธร, สุรน
ิ ทร์, ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (17-18 ก.พ. 64)
- ตรวจเยีย
่ มโรงงาน จํานวน 8 แห่ง จ.สมุทรสาคร (19 ก.พ. 64)
- ตรวจเยีย
่ มโรงงาน จํานวน 9 แห่ง จ.สมุทรสาคร (23 ก.พ.64)
- ตรวจเยีย
่ มโรงงาน จํานวน 8 แห่ง จ.สมุทรสาคร (24 ก.พ. 64)
- เก็บตัวอย่างนํ้ าเสีย ณ จ.ปทุมธานี, นนทบุร,ี กทม. (มี.ค. – เม.ย. 64)
5. ปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เพือ
่ สนับสนุนการเฝ้ าระวัง และการบริหารจัดการ
้ กั๊ก
6. ผลิตเสือ
ลงพืน
้ ทีต
่ รวจเยีย
่ มตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี

ลงพืน
้ ทีต
่ รวจเยีย
่ มโรงงานอินเด็กซ์จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร

รพ. สนาม จ.สมุทรสาคร

ลงพืน
้ ทีต
่ รวจเยีย
่ มบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด จ.สมุทรสาคร

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.2 รายงานความก้าวหน้าการข ับเคลือ
่ นการดําเนินกิจกรรม Healthy Workplace
ของสําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

Healthy Workplace
Happy for Life
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทํางาน

โดย กลุม
่ พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเมืองและชุมชน (พช.

ผลการประเมินความเครียดของบุคลากรสําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
เครียดน ้อย

ระดับความเครียด

เครียดปานกลาง

4%

รอบว ันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

เครียดมาก

สาเหตุความเครียด 5 ลําด ับแรก

เครียดรุนแรง

อ ันด ับ 1

17%

6.49%

กลัวทํางานผิดพลาด

อ ันด ับ 2

25%

6.32%

ไปไม่ถงึ เป้ าหมายทีว่ างไว ้

อ ันด ับ 3

6.12%

กล ้ามเนือ
้ ตึงหรือปวด
54%

อ ันด ับ 4

เงินไม่พอใช ้จ่าย

อ ันด ับ 5

ผูต
้ อบแบบประเมิน จํานวน 69 คน

5.71%
5.59%

กังวลกับเรือ
่ งโรคระบาดและสิง่ แวดล ้อม

ข้อแนะนําสําหร ับผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามเครียดระด ับน้อย - ปานกลาง
พูดคุยระบายความไม่สบายใจ
ก ับผูท
้ ไี่ ว้วางใจ
ื
ทําสมาธิ ฟังเพลง อ่านหน ังสอ
หรือทํางานอดิเรก

ออกกําล ังกาย ยืดเหยียด เล่นกีฬา

ี่ ง
ป้องก ันตนเองจากความเสย
และปฏิบ ัติตามมาตรการ

วางแผนการใชเ้ งิน เก็บออม
ทําบ ัญชรี ายร ับ-จ่าย
จัดทําโดย
คณะทํางานเกณฑ์มช
ี วี ต
ิ ชีวา และสมดุลชีวต
ิ

ข้อแนะนํา

สําหรับผู ้ทีม
่ ค
ี วามเครียด
ระดับมาก และระดับรุนแรง

ทําสมาธิ ฝึ กจิต กําหนดลมหายใจ

คนรอบข ้างสงั เกตพฤติกรรม
และให ้กําลังใจ

1323

โทรศัพท์รับคําปรึกษา

ปรึกษาจิตแพทย์
หรือผู ้ให ้การปรึกษา
จัดทําโดย
คณะทํางานเกณฑ์มช
ี วี ต
ิ ชีวา และสมดุลชีวต
ิ

ื เนือ
วาระที่ 3 เรือ
่ งสบ
่ ง
3.3 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามต ัวชว้ี ัดคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการของ
สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจําเดือนเมษายน 2564)
โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

การกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชวี้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม ประจําเดือน
ผู ้รับผิดชอบ การรายงานตัวชวี้ ด
ั ฯ 64 ในระบบ DOC ของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
https://docs.google.com/document/d/1tZ2yTJ8fq5BIFmIuOf8BQ7H1jPU_R7A4i9z0Ro8ZGRI/edit?usp=sharing

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
4.1 แนวทางปฏิบต
ั งิ านนอกสถานทีต
่ งั ้ (WFH) และการปฏิบต
ั งิ านเหลือ
่ มเวลา
เพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

โดย กลุม
่ อํานวยการ

แนวทางปฏิบต
ั งิ านนอกสถานทีต
่ งั ้ (WFH) และการปฏิบต
ั งิ านเหลือ
่ มเวลาเพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สว.

แนวทางปฏิบต
ั งิ านนอกสถานทีต
่ งั ้ (WFH) และการปฏิบต
ั งิ านเหลือ
่ มเวลาเพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สว.

แนวทางปฏิบต
ั งิ านนอกสถานทีต
่ งั ้ (WFH) และการปฏิบต
ั งิ านเหลือ
่ มเวลาเพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สว.

แนวทางปฏิบต
ั งิ านนอกสถานทีต
่ งั ้ (WFH) และการปฏิบต
ั งิ านเหลือ
่ มเวลาเพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สว.

วาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
ํ น ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
4.2 แผนปฏิบ ัติการสา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหล ัง

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

กลุม
่

พบ.

โครงการ

งบประมาณ
จ ัดสรรทงปี
ั้
รายกลุม
่

งบประมาณ
จ ัดสรรทงปี
ั้

ไตรมาส 1 – 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,759,505

1,085,185

194,500

408,590

482,095

674,320

396,810

144,410

133,100

383,940

114,927

141,523

127,490

โครงการพัฒนาและยกระดับสถานทีท
่ ํางานน่าอยู่ น่าทํางานฯ

380,920

259,400

106,320

15,200

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ อวล. เพือ
่ รองรับการท่องเทีย
่ ว

912,455

556,241

286,214

70,000

โครงการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภาพคนตลอดชว่ งชวี ต
ิ

173,240

62,626

82,894

27,720

โครงการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในเรือนจํา

200,000

74,644

108,961

16,395

433,400

174,980

106,551

151,869

500,000

66,260

166,649

267,091

434,300

304,389

79,911

50,000

2,184,025

617,480

464,089

1,102,456

300,810

300,810

100,065

154,340

46,405

1,180,325

1,180,325

620,768

427,332

132,225

โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสง่ เสริมอนามัยสงิ่ แวดล ้อมฯ
้
โครงการพัฒนาการจัดการสวมและส
งิ่ ปฏิกล
ู

พช.

พม.

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมสถานบริการการ
สาธารณสุขฯ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายฯ

2,050,555

933,400

ี่ งและรองรับเมืองทีเ่ ป็ นมิตร
โครงการพัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ลดปั จจัยเสย
กับสุขภาพในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ
พภ.

โครงการเสริมสร ้างพลังท ้องถิน
่ และชุมชนจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมฯ

2,618,325

โครงการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งภาคีเครือข่ายฯ
บย.

โครงการพัฒนาและขับเคลือ
่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ฯ

อก.

การบริหารงานของสํานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

สว.

โครงการสง่ เสริมการจัดการ อวล. ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ

166,600

166,600

161,710

-

4,890

สนับสนุนการบริหารจัดการ การขับเคลือ
่ นงานสํานั กอนามัยสงิ่ แวดล ้อม

200,000

200,000

-

123,916

76,084

5,946,200

5,946,200

1,950,000

3,996,200

-

15,155,720

5,654,800

6,797,900

2,703,020

ร้อยละสะสม

42.98

82.17

100

เป้าหมายกรมอนาม ัย (ร้อยละ)

55

84

100

ื่
งบกลางผลิตสอ

รวม

วาระที่ 4.3
รายงานความกาวหนาการจัดทําคําของบกลางรายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา
และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และงบเงินกู เพื่อแกไขปญหา
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2564

โดย กลุมบริหารยุทธศาสตร

โครงการพัฒนาสุขอนามัยประชาชน
และอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับการปองกัน
การระบาดของ COVID-19 ระลอก 3
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
ลดปจจัยเสี่ยงและ
ปองกันผลกระทบ

กลุมวัย

การเฝาระวังปจจัยเสี่ยง
การกํากับมาตรฐานการปองกันโรค

HEALTH
LITERACY
รับรู เขาใจ
ปฏิบัติ ตาม
มาตรการ

ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันการระบาดของโรค

สถาน
ประกอบการ
กิจการ/
กิจกรรม

การปรับบริการทางการแพทย/สาธารณสุขสนับสนุน
การเฝาสังเกตอาการ และผูติดเชื้อ

1

โครงการพัฒนาสุขอนามัยประชาชน และอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับการปองกัน
การระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 : งบประมาณ 250,329,700 บาท
วัตถุประสงค
1.พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ
และยกระดับพฤติกรรมบุคคลใน
การปองกัน COVID-19

2.ยกระดับมาตรการสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอมปองกัน
การระบาดของ COVID-19

3.เตรียมความพรอมดานสังคมและเศรษฐกิจ
บรรเทาผลกระทบ จากการระบาดของโรค
COVID-19 และสรางความมั่นใหประเทศ

4.ปรับบริการของหนวยบริการ
สุขภาพของกรมอนามัยรองรับการ
ระบาดของ COVID – 19 ในวงกวาง

KEY ACTIVITY
1. เฝาระวังปจจัยเสี่ยง และ
ผลกระทบตอสุขภาพประชาชน

2.สรางการรับรูประชาชน สถานประกอบการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกภาค
3.แสวงหา และสรางพันธมิตรในการรวมพิทักษ ปกปอง
สวนในการปองกัน ควบคุมปจจัยเสี่ยงในการระบาด ของ COVID-19
สุขภาพประชาชนจากการระบาดของ COVID-19
4.กํากับ ตรวจสอบ มาตรการ/มาตรฐานและวางระบบ
5.ปรับระบบบริการของหนวยบริการกรมรองรับการใหบริการประชาชน
ตอบสนองตอปจจัยเสี่ยง
: IPD, Cohort ward, Local Quarantine

เปาหมาย
ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมปองกันโรค

>90%

สถานประกอบการดําเนินการ
เปนไปตามมาตรการ

100,000 แหง

2

Key Activity

งบดําเนินงาน
(งบกลาง)

รวมทั้งสิ้น
250.3297
1. การจัดการดานการดํารงชีวิตประชาชน และอนามัยสิ่งแวดลอมเชน รานอาหาร ตลาด ชุมชน 29.3208
สถานที่พักอาศัย ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
2. ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย

145.8625

3. เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับมาตรการปองกัน COVID-19 ในกิจการ สถานประกอบการ โดย
ภาคประชาชน และสรางความรอบรูดานสุขภาพ
4. การจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุข

40.8808

เจาภาพหลั
หน่
วย ก:
ล้านบาท

Cluster อวล
สส.
สกท./ศส.

34.2656

4.1 ปรับปรุงเตรียมรองรับสถานที่กัก/โรงพยาบาล/หอผูปวยใน

7.0000

ชมรม ศอ./สสม.

4.2 เวชภัณฑ/วัสดุ/อุปกรณปองกัน

13.9996

สลก.

4.3 ตรวจ เฝาระวังดานการแพทยและอนามัยสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ
(Lab Investigation)

13.2660

ศปก./ชมรม ศอ.
3

1
งบกลาง
29.3208
ลานบาท

การจัดการดานการดํารงชีวิตประชาชน และอนามัยสิ่งแวดลอมเชน
รานอาหาร ตลาด ชุมชน สถานที่พักอาศัย ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ

กิจกรรมหลั
กิจกรรมก11
6.5612ลานบาท
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลสนาม
และ
. Hospital (การจัดการน้ําเสีย ระบบสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะติดเชือ้ )

1.1 สนับสนุนการจัดการสุขาภิบาลสถานกักกันเพื่อปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19

1.2 เฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานกักกันเพื่อปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมหลั
กิจกรรมก2 1

8.7885 ลานบาท

การปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยมาตการดาน
อนามั
. ยสิ่งแวดลอม ใน Setting เสี่ยงตอการแพรระบาด
ประกอบดวย สถานบันเทิง ผับ บารคาราโอเกะ การขนสง
หางสรรพสินคา สถานประกอบการและกิจกรรมที่มกี ารรวมตัว
2.1 สุมประเมินสถานประกอบการกลุมเสี่ยง เพื่อรับรองมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
รองรับสถานการณโรคโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2.2 การปฏิบัติการในพื้นที่สําหรับเจาหนาที่ Operation Team
2.3 สรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมหลั
กิจกรรมก3 1
7.6461 ลานบาท
การปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยการจัดการ
สุ. ขาภิบาลสถานที่จําหนาย สะสมอาหาร และตลาด
3.1 เฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร น้ําบริโภค และระบบการระบายอากาศ ในสถานที่
จําหนายและสะสมอาหาร (ไดแก สถานประกอบการรานอาหาร ตลาด)

กิจกรรมหลั
กิจกรรมก4 1
5.7500 ลานบาท
พัฒนาระบบและกลไกการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงและ
ผลกระทบต
อสุขภาพของประชาชนจากการแพร
.
ระบาดของโรคโควิด-19

4.1 การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อ SARS-COV-2 ในสิ่งแวดลอม
4.2 เฝาระวังความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิค-19 ทางอากาศในสถานประกอบการ
กิจการ และกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจํานวนมาก
4.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคคิวด-19
4.4 พัฒนารูปแบบการประเมินและเฝาระวังพฤติกรรมการปองกันโรคเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง แบบ
Sentinel Surveillance (การเฝาระวังในกลุมเปาหมายเฉพาะ)

กิจกรรมหลั
5.1 พัฒนาศูนยยกระดับมาตรการควบคุม
กิจกรรม ก5 1
0.5750 ลานบาท
พัฒนากลไกการประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการ ปองกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ
อนามั
. ยสิ่งแวดลอมเพื่อปลอดภัยโรคโควิด-19 ดวย กิจการ
4
Thai Stop COVID Plus (TSC+)
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ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย
งบกลาง : 145,862,500 บาท

ปองกันความเสี่ยงและผลกระทบจากการติดเชื้อ
COVID-19 ในสตรีมีครรภและเด็ก และปองกันการ
ระบาดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 64,000,000 บาท
ปองกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19
ในครอบครัวและผูส ูงอายุ 9,730,000 บาท

ปองกันการระบาดของ COVID-19
ในสถานประกอบการประเภทโรงงาน
9,700,000 บาท
ปองกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อในสถานการศึกษา
สถานดูแลเด็กพิเศษ สถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน 60,000,000 บาท

ปองกันปจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในเรือนจํา ทัณฑสถาน
สถานพินิจและกลุมเปราะบาง 2,432,500 บาท
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เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับมาตรการปองกัน COVID-19 ในกิจการ
สถานประกอบการเสี่ยงโดยภาคประชาชน และสรางความรอบรูดานสุขภาพ

งบกลาง : 40,880,800 บาท
วัตถุประสงค

สรางระบบการเฝาระวังการแพรเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) และปองกัน
การแพรระบาดซ้ํา
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ/กิจการ
กิจกรรม และชุมชน

สรางระบบเฝาระวังพฤติกรรมการปองกันการ
แพรระบาดโรคโควิด 19 ของประชาชนอยาง
ตอเนื่องตามหลักการปฏิบัติ Social
distancing โดย
พลังคนในชุมชน “อาสารอบรูสูภัยโควิด 19”

สรางการเขาถึงขอมูลและองคความรู
ของประชาชนอยางรอบดาน
หลากหลายรูปแบบและชองทางรับ
ขาวสาร ดวย สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

Output/Outcome
มีผูพิทักษอนามัยตานภัยโควิด 252 คน
ใน 77 จังหวัด

1

มีอาสารอบรูสูภัยโควิด 375,160 คน
ใน 35,032 หมูบาน

20,880,800 บาท
ประเมิน กํากับมาตรฐานกิจการที่เสี่ยง
ตอการระบาด COVID-19

2

ปชช. เขาถึง เขาใจ ปองกันโควิด 90%
ปชช. มีความรอบรู ปองกันโควิด 80%

20,000,000 บาท
สรางการรับรู ประชาชน ในการปองกัน
ปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19
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การจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุข

งบกลาง : 34,265,600 บาท

4.1

ปรับปรุงเตรียมรองรับสถานที่กัก/โรงพยาบาลสนาม/หอผูปวยใน

4.2

เวชภัณฑ/วัสดุ/อุปกรณปอ งกัน

4.3

7.0000 ลบ.

13.9996 ลบ.

ตรวจ เฝาระวังดานการแพทยและอนามัยสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ (Lab Investigation)

13.2660 ลบ.
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งบเงินกูเพือ่ แกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม)
รวมคําของบประมาณทัง้ สิน้ 39,991,081 บาท
1. พัฒนาระบบเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันโรคโควิด-19
1.1 ชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง (120,000 บาท)
1.2 ชุดประเมินการระบายอากาศในอาคารสําหรับปองกันโรคโควิด – 19
จํานวน 34 ชุด (21,176,186 บาท) โดย 1 ชุด ประกอบดวย
- ชุดตรวจวัดการเคลื่อนที่อากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความดัน
บรรยากาศ กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด
- อุปกรณตรวจวัดอนุภาคในบรรยากาศชนิดพกพา
- เครื่องตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศชนิดพกพา

2. พัฒนาศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อรองรับการ
วิเคราะหสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
2.1 ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมจากจุลินทรีย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
(12,923,995 บาท)
2.2 ตูบมเพาะเชื้อ (Incubator) จํานวน 2 ชุด (800,000 บาท)
2.3 เครื่องตรวจวัดอากาศในหองปฏิบัติการ จํานวน 1 เครื่อง
(3,300,000 บาท)

1.3 ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําหลายพารามิเตอร จํานวน 5 ชุด (1,275,000 บาท)

2.4 เครื่องตรวจวัดฝุนละอองแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง (395,900 บาท)

รวมกิจกรรมที่ 1: 22,571,186 บาท

รวมกิจกรรมที่ 2: 17,419,895 บาท

มติจากที่ประชุม EOC กรมอนามัย
1. กระทรวงสาธารณสุข เนนการของบกลางโควิดเพือ่ บริการใหกับผูปวยในโรงพยาบาล การเสนอของบประมาณ
จึงเนนประเด็นการเตรียมความพรอมของโรงพยาบาลศูนย จัดทําเปน Cohort Ward และการเตรียมการสําหรับ
โรงพยาบาลสนาม
2. ภาพรวมรายงานคําของบกลาง คาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 17,480 ลานบาท โดยคําของบกลางของกรมอนามัย อยูในลําดับที่ 5 จากหนวยงานทั้งหมด
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มียอดจํานวนทั้งสิ้น 288.4399 ลานบาท
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วาระที่ 4.4
การจ ัดทําฐานข้อมูลอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมบนเว็บไซต์สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

Link : https://sites.google.com/view/env-data

โดย กลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

