1. งบดาเนินงาน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1. มูลฝอยติดเชือ้ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 34,333 ตัน

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

สนับสนุนให้เกิดการ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูล
จัดการมูลฝอยติด ฝอย
เชือ้ ที่มีประสิทธิภาพ 1) ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยติด
เชือ้ มูลฝอยติดเชือ้ แบบศูนย์รวม
(Cluster) ในรูปแบบต่างๆ เช่น
(NODE อปท./ NODE รพ.)

- จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การ
จัดการมูลฝอยติดเชือ้ และจัดทา
ข้อเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติด
เชือ้ ของประเทศไทย (เบิกจ่ายงวดที่ 1
ธ.ค. 60 และงวดที่ 2 (มี.ค. 61)

การจัดการมูลฝอยติดเชือ้
แบบศูนย์รวมจานวน 5
แห่ง
1. ทม.น่าน
2. ทน.อุดรธานี
3. อบจ.นนทบุรี
4. ทม.ยะลา
5. รพ. ละงู จ. สตูล
รายงานสถานการณ์การ
จัดการมูลฝอยติดเชือ้ และ
ข้อเสนอการบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชือ้ ของประเทศ
ไทย 1 ฉบับ

ข้อมูลสถานการณ์การ
- จัดประชุม/ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ใน จัดการมูลฝอยติดเชือ้ ฯ
จานวน 7 แห่ง ได้แก่ทน.
สถานพยาบาล./อปท.

พ.ย.60

ม.ค.61

ก.พ.61

100,000

200,000

60,000

ธ.ค.60

5,000

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

ผู้รับผิด
ชอบ

เพื่อให้เกิดศูนย์รวมใน
การกาจัดมูลฝอยติดเชือ้
ในแต่ละภูมิภาคเพื่อลด
การขนส่งในระยะไกล

พบ.

เพือ่ ให้เกิดระบบการ
ควบคุมกากับติดตามการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โดยใช้ระบบที่ง่าย สะดวก
และรายงานผลได้ทันที
รวมทั้งลดปัญหาการ
ลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ

พบ.

ก.ย.61

100,000

20,000

15,000

20,000

อุดรธานี/ทม.น่าน/อบจ.น
นทบุรี/สตูล/นครพนม/
เชียงราย/ระยอง

2. มีระบบควบคุมกากับติดตาม
การจัดการมูลฝอยติดเชือ้
(Digital Tracking Infectious
Waste) 1 ระบบ

สนับสนุนให้เกิดการ 2) พัฒนาระบบควบคุมกากับ
จัดการมูลฝอยติด ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
เชือ้ ที่มีประสิทธิภาพ (Digital Tracking Infectious
2.1) พัฒนาระบบควบคุมกากับ
ติดตามมูลฝอยติดเชือ้ (500,000 บาท ใช้
เงินบารุง จ้างเดือนธ.ค.)
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เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

3. มีแผนและขับเคลือ่ นแผน
สนับสนุนให้เกิดการ 3) จัดทาและขับเคลือ่ นแผนแม่บท
แม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ 1 จัดการมูลฝอยติด การจัดการมูลฝอยติดเชือ้
3.1) ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผน ศูนย์อนามัย/สสจ./ทส/
แผน
เชือ้ ที่มีประสิทธิภาพ
มท/กษ/กห/คม/อปท/
แม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชือ้

100,000

100,000

ภาคเอกชนที่เป็น
แหล่งกาเนิด ขนส่ง และ
กาจัดมูลฝอยติดเชือ้

3.2) จัดจ้างทา VTR เพื่อนาเสนอใน ผู้บริหารกระทรวง และครม.
ที่ประชุมผูบ้ ริหารกระทรวง และ ครม.

150,000

3.3) จัดจ้างพิมพ์เล่มแผนแม่บทการ จานวน 1,000 เล่ม สาหรับ
ศูนย์อนามัย/สสจ./ทส/
จัดการมูลฝอยติดเชือ้ เพื่อเผยแพร่
มท/กษ/กห/คม/อปท/
ให้กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

80,000

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

1. เพื่อให้มีแผนในการ
ขับเคลือ่ นการ
ดาเนินงานและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
สามารถนาไปจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติการเพื่อขอ
งบประมาณในการ
จัดการมูลฝอยติดเชือ้

พบ.

ก.ย.61

50,000

50,000

2.2) ทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบ
(ศูนย์อนามัย 1 แห่ง/ผูข้ นส่ง/ผูก้ าจัด)
ลงพื้นที่ติดตามผล สรุปปัญหา ข้อจากัด
ในการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโปรแกรม

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

150,000

80,000

ภาคเอกชนที่เป็น
แหล่งกาเนิด ขนส่ง และ
กาจัดมูลฝอยติดเชือ้

3.4) ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลือ่ น
การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ตามแผนฯ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
(หน่วยงานควบคุมกากับภาคเอกชน
พยาบาล IC)

200 คน
ศูนย์อนามัย/สสจ./ทส./
มท./กษ./กห./คม./อปท./
ภาคเอกชนที่เป็น
แหล่งกาเนิด ขนส่ง และ
กาจัดมูลฝอยติดเชือ้ /กรม
ปศุสัตว์/กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ /สมาคม
รพ.เอกชน/สมาคมโรคติด
เชือ้

250,000

250,000

Page 2

2. เพื่อให้การจัดการมูล
ฝอยติดเชือ้ บรรลุตาม
เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั ที่
กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ
และมูลฝอยติดเชือ้ ที่
เกิดขึน้ ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ต.ค.60

3.5) จัดจ้างทาวีดีโอ เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชือ้ เพื่อเผยแพร่
ความรู้และหลักปฏิบัติในการจัดการมูล
ฝอยติดเชือ้

4. มีร่างกฎกระทรวงฯ ด้านการ
จัดการมูลฝอย จานวน 2 ฉบับ

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ

สนับสนุนให้เกิดการ
4) ติดตามผลการดาเนินงานการ
จัดการมูลฝอยติด จัดการมูลฝอยติดเชือ้
เชือ้ ที่มีประสิทธิภาพ
4.1) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการ รายงานผลการดาเนินงานฯ
จัดการมูลฝอยติดเชือ้ ในโรงพยาบาลและ 1 ฉบับ
อปท.
- สนับสนุนข้อมูลวิชาการ แนว
ทางการจัดการ และการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งติดตามและสรุปผลการ
ดาเนินงาน
- ติดตามข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูล
cluster อนามัยสิง่ แวดล้อม
1.2 พัฒนา ปรับปรุง และขับเคลือ่ น
การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
พัฒนาและปรับปรุง 1) ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กฎหมายด้านการ กาจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545
1.1) จ้างศึกษาสถานการณ์ รวบรวม อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
จัดการมูลฝอย
ข้อมูลและยกร่างกฎหมาย
1.2) ประชุมคณะอนุกรรมการ
จานวน 23 คน
จัดทาหลักเกณฑ์วชิ าการฯ
จานวน 5 ครั้ง
ค่าเบี้ยอนุกรรมการและ
ค่าจ่ายจัดประชุมครั้งละ
15,000 บาท
1.3) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎ
กระทรวงฯ

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

ผู้รับผิด
ชอบ

เพื่อให้ทราบข้อมูล
สถานการณ์ และปัญหา
ในการจัดการมูลฝอยติด
เชือ้ ในพื้นที่ และนามา
จัดทาข้อเสนอเพื่อการ
พัฒนาในปีต่อไป

พบ.

ก.ย.61

150,000

150,000

60,000

150,000

30,000

30,000

30,000

พบ.

100,000

50,000

75,000

50,000
15,000

Page 3

30,000 30,000

มีกฎหมายที่เหมาะสม
ต่อการจัดการมูลฝอยติด
เชือ้

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

พัฒนาและปรับปรุง 2) จัดทา (ร่าง) กฎกระทรวงว่า
กฎหมายด้านการ ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
จัดการมูลฝอย
เก็บขน และกาจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....

ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

มีกฎหมายที่เหมาะสม
ต่อการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน

พบ.

มีกฎหมายที่เหมาะสม
ต่อการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน

พบ.

2.1) ศึกษาข้อมูลและต้นทุนในการ
จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนประกอบการยกร่างฯ (ต.ค.)
2.2) ยกร่างกฎกระทรวง (ต.ค)
คณะอนุกรรมการและ
2.3) ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดทาหลักเกณฑ์วชิ าการฯ (ต.ค. - ม.ค.) นักวิชาการ จานวน 5 ครั้ง

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ครั้งละจานวน 23 คน

2.4) ปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงตาม
มติอนุกรรมการ
อปท. สสจ. ศอ.
2.5) ประชุมรับฟังความคิดเห็น
2.6) ปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงตาม
มติอนุกรรมการ

5. มีประกาศกระทรวงฯ ที่ออก พัฒนาและปรับปรุง
โดยอาศัยอานาจตามร่าง
กฎหมายด้านการ
กฎกระทรวงกาหนดสุขลักษณะ จัดการมูลฝอย
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. …
จานวน 7 ฉบับ

60,000

60,000

3) จัดทาประกาศกระทรวงฯ ที่ออก
โดยอาศัยอานาจตาม ร่าง
กฎกระทรวงกาหนดสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. …
3.1) เสนอชือ่ ร่างประกาศกระทรวงฯ
ในวาระประชุมอนุกรรมการฯ เพื่อให้
ความดห็นชอบในหลักการเบื้องต้น (ต.ค.)
3.2) จัดทารายละเอียดการจ้าง
(TOR)
3.3) สรรหาผูร้ ับจ้าง
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เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ
ก.ค.61

ส.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

3.4) จ้างศึกษาสถานการณ์ รวบรวม
ข้อมูลประกอบการยกร่างประกาศ
กระทรวงฯ 7 ฉบับ
- กาหนดหลักสูตรและระยะเวลาในการ
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบเก็บขนมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- กาหนดหลักสูตรและระยะเวลาในการ
อบรมผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ ขน และ
กาจัด หรือแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน
- กาหนดประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน
- กาหนดตราหรือสัญลักษณ์บนภาชนะ
สาหรับบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน
- - กาหนดตราหรือสัญลักษณ์สาหรับ
พิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน
- กาหนดระเบียบวิธกี ารขนส่งมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
วิธกี ารกาจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน
** ส่งมอบงานรอบที่ 1 (มี.ค.) ส่งมอบ
งานรอบที่ 2 (ก.ค.)
อาจารย์ผู้เชีย่ วชาญ

50,000

100,000

ขับเคลือ่ นการบังคับ 4) ขับเคลือ่ นการจัดการมูลฝอย
ใช้กฎหมาย
ทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.1) อบรมพัฒนาศักยภาพการ
บังคับใช้กฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 และ
ประกาศกระทรวงที่เกีย่ วข้อง

50,000

มีกฎหมายที่เหมาะสม
ต่อการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน

จัดประชุมหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง (ศอ./สสจ./
อปท./ประชาชน/
หน่วยงานอืน่ ๆ)
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เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

4.2) จัดทาแนวทางการบังคับใช้
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (จัดทาเป็น
เอกสาร E-Book)

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

ผู้รับผิด
ชอบ

อปท. หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และผู้ประกอบกิจการ นา
กฎหมายไปใช้ในควบคุม
กากับ ดูแลตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

พม.

มีมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมกิจการฯ
ประเภทการผลิตธูป
เพื่อเป็นแนวทางการ
ควบคุมสถาน

พม.

ก.ย.61

ศอ./สสจ./อปท.

4.3) สือ่ infographic
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
6. มีรา่ งประกาศกระทรวงฯ 4 ฉบับ

ส่งเสริมการพัฒนา
5) จัดทาประกาศกระทรวง
อนามัยสิง่ แวดล้อม สาธารณสุข ออกโดยอาศัยอานาจ
ในจังหวัด ท้องถิน่
ตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็น
และชุมชน
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงฯ 4 ฉบับ

5.1) จ้างศึกษา ทบทวน รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างประกาศ
กระทรวงฯ
5.2) จัดประชุมคณะทางานวิชาการ จัดประชุมจนท.จาก

1) กาหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัด
ให้มีบ่อดักไขมัน และกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน
รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน
2) กาหนดหลักเกณฑ์การป้องกันและ
กาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
3) กาหนดมาตรฐานมลพิษทางอากาศที่
เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพบางประเภท
4) กาหนดมาตรฐานมลพิษทางน้าที่เกิด
จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพบางประเภทและบางขนาด

5.3) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

5.4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ

5.5) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมและค่าใช้จา่ ยอืน่

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/
สสจ./อปท. จานวน 25 คน
จานวน 8 ครั้ง
จัดประชุมจนท.จาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/
สสจ./อปท./สปก จานวน
40 คน จานวน 4 ครั้ง
จัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ จานวน
14 คน 9 ครั้ง

450,000

225,000

18,000

9,000

225,000

9,000

14,000

14,000

71,500

35,750

35,750

4,000

4,925

4,000

12,925

ส่งเสริมการพัฒนา
6) จัดทาคาแนะนาของ
อนามัยสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการสาธารณสุข สาหรับ
ในจังหวัด ท้องถิน่
เป็นแนวทางในควบคุม กากับ ดูแล
และชุมชน
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทการผลิตธูป
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กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ต.ค.60

6.1) จัดประชุมคณะทางานวิชาการ จัดประชุมจนท.จาก

6.2) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

7. มีรายงานสถานการณ์ปญ
ั หา
เหตุราคาญ จานวน 1 ฉบับ

8. บุคลากรของศูนย์อนามัยได้รับ
การพัฒนาศักภาพเพื่อการจัดการ
เหตุราคาญ 40 คน

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ

6.3) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมและค่าใช้จา่ ยอืน่
ขับเคลือ่ นการบังคับ 1.3 พัฒนาระบบการจัดการเหตุ
ใช้กฎหมาย
ราคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
1) จัดทาสถานการณ์ปญ
ั หาเหตุ
ราคาญ
1.1) รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญ

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/
สสจ./อปท. 20 คน จานวน
2 ครั้ง
จัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 14 คน
2 ครั้ง

7,600

พ.ย.60
3,800

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

จัดประชุมจนท.ส่วนกลาง/
ศอ.

จัดประชุมจนท.ส่วนกลาง/
ศอ. จานวน 40 คน จานวน
1 ครั้ง

35,000

35,000
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ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

ประกอบกิจการมิให้ก่อ
ปัญหาเหตุราคาญและ
ลดผลกระทบต่อ
ประชาชน

800
1. เจ้าหน้าที่กรมอนามัยมี
ศักยภาพและสามารถใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดา้ น
อนามัยสิ่งแวดล้อม (กลิ่น
รบกวน) เพือ่ รองรับการ
ดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ จาก
ปัญหาเหตุราคาญและกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รายงานสถานการณ์ปญ
ั หา
เหตุราคาญ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 1 เรื่อง

7 เครื่อง

ก.พ.61

17,700

800

1,600

3) สนุบสนุนการดาเนินงานเพื่อให้
เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.1) จัดจ้างบารุงรักษา สอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ม.ค.61

3,800

17,700

35,400

2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเหคุราคาญ
2.1) อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 (ร่วมจัดทา
หลักสูตรและเป็นวิทยากร) (อบรม
ร่วมกับ Cluster)
2.2) อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม (หลักสูตรการ
ตรวจสอบกลิน่ รบกวน) (ใช้งบบริษัท)

ธ.ค.60

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

พม.

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

3.2) ลงพื้นที่ดาเนินการสนับสนุน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการ
จัดการเหตุราคาญและการอุทธรณ์คาสัง่
เจ้าพนักงานท้องถิน่

12,000

พ.ย.60
1,200

ธ.ค.60
1,200

ม.ค.61
1,200

4) การศึกษามลพิษทางอากาศและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผาศพ

4.5) ตรวจวิเคราะห์มลพิษอากาศทาง
ห้องปฏิบัติการ

มีข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการ
ลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้า และ
ข้อเสนอต่อการประกาศเป็นกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จัดทาข้อมูล
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากลานเก็บ
สะสมตู้ขนส่งสินค้า

จนท. ในหน่วยงานสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง 30
คน จานวน 2 ครั้ง

1,750

มี.ค.61
1,200

เม.ย.61
1,200

พ.ค.61
1,200

มิ.ย.61
1,200

ก.ค.61
1,200

ส.ค.61

ก.ย.61

1,200

1,750

45,000

45,000

295,000

295,000

3,250

3,250

5) การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพจากการ
ประกอบกิจการลานเก็บสะสมตูข้ นส่ง
สินค้าและหัวรถลาก
5.1) ประชุมวางแผน กรอบแนวทาง
การดาเนิน และขอบเขตการศึกษา

1,200

ผู้รับผิด
ชอบ

พม.

มีร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติม ตาม จัดทามาตรฐานทาง 4.1) ประชุมวางแผน กรอบแนวทาง จนท. ในหน่วยงานสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม 25 คน
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปน วิชาการสาหรับ
การดาเนิน และขอบเขตการศึกษา
สถาน พ.ศ. 2528
เตาเผาศพ เพื่อ
4.2) จัดทาเครื่องมือ (แบบสารวจ
สนับสนุนและ
ประกอบการจัดทา และแบบสัมภาษณ์) ที่ใช้ในการศึกษา
4.3) ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่
ร่าง กฎกระทรวงฯ
เกีย่ วข้องในการศึกษา เช่น สสจ. อปท.
วัด รพสต. เป็นต้น
4.4) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมลพิษทาง 4 ครั้ง
อากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน

4.6) ประชุมสรุปผลการศึกษา และ
จัดทาข้อเสนอต่อการยกร่างกฎกระทรวง
เพิ่มเติม ภายใต้พระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

ก.พ.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

พม.

จนท. ในหน่วยงานสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
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ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

อันตรายต่อสุขภาพ
5.2) จัดทาเครื่องมือ (แบบสารวจ
ตามกฎหมายว่าด้วย และแบบสัมภาษณ์) ที่ใช้ในการศึกษา
การสาธารณสุข
จนท.ส่วนกลาง ศอ. และ
5.3) ประสานความร่วมมือการ
สสจ.
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกรมอนามัย ศูนย์อนามัย และ
สานักสาธารณสุขจังหวัด
5.4) ลงพื้นที่สารวจข้อมูลสถาน
ประกอบกิจการลานเก็บสะสมตูข้ นส่ง
สินค้าและหัวรถลาก สัมภาษณ์
ประชาชน และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และเก็บตัวอย่างสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ฝุน่
ละออง เสียง และน้าเสีย เพื่อตรวจ
วิเคราะห์
5.5) ประชุมสรุปผลการศึกษา พร้อม
ทั้งจัดทาข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา
และการประกาศให้กิจการลานเก็บ
สะสมตูข้ นส่งสินค้าเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
1.4 สนับสนุนการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวมงบประมาณ 2,815,000 บาท

5 ครั้ง

78,000

จัดประชุมจนท.จาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/
สสจ./อปท. 30 คน จานวน
2 ครั้ง

12,000

37,000

35,000

6,000

6,000

20,000

20,000

20,000

16,975

10,000

10,000

15,000 183,750 1,326,700 203,000 231,375 452,200

66,200

48,175 136,200

91,200

20,000

136,975
2,815,000

6,000
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20,000

61,200

0

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

ผู้รับผิด
ชอบ

1. รพ.สธ.พัฒนาอวล.
ได้ตามกฎหมายและ
มาตรฐาน เกิดการจัด
สิง่ แวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรและผูม้ ารับ
บริการ
2. เพื่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและ
กระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในรพ.สธ.และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

พช.

ก.ย.61

2. โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และActive Community ของสถานบริการการสาธารณสุขและชุมชน
1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN
& CLEAN Hospital ระดับดี
มาก ร้อยละ 20 และมี
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดี
มากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

ส่งเสริมการ
ดาเนินงาน
GREEN&CLEAN
Hospital

2. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและ ศอ.
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60 คน

2.1 พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมสถาน
บริการการสาธารณสุขสู่
1) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐาน GREEN & CLEAN
Hospital
1.1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital

3. มีนวัตกรรม GREEN& CLEAN
Hospital 4 รูปแบบ

2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital

จนท.ส่วนกลาง/ศอ. 1 ครั้ง
จานวน 60 คน

117,800

2.1) จัดประชุมคณะทางานเพื่อ
พิจารณาเกณฑ์นวัตกรรม GREEN &
CLEAN Hospital (จานวน 1 ครั้ง)

จนท.ส่วนกลางและ
ผู้เชีย่ วชาญด้านนวัตกรรม 1
ครั้ง 25 คน

11,950

2.2) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาตัดสินผลงานนวัตกรรม

จนท.ส่วนกลาง/ศอ./
ผู้เชีย่ วชาญด้านนวัตกรรม)
1 ครั้ง 40 คน

32,650

ผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม
2.3) เงินรางวัลการประกวด
นวัตกรรม GREEN (รางวัลมูลค่า 10,000 ระดับประเทศ
บาท 4 รางวัล รวม 40,000 บาท เป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดนิทรรศการ)

117,800

11,950

32,650

46,000

46,000

ผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม
2.4) ค่าเงินรางวัลและจัดทาโล่
รางวัลการประกวดนวัตกรรม (จานวน 4 ระดับประเทศ
อัน อันละ 1,500)
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เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ
ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการ
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN Hospital
3.1) ลงพื้นที่ถอดบทเรียน
ความสาเร็จเพื่อจัดทาคูม่ ือเผยแพร่แก่
ภาคีเครือข่าย

3.2) จัดทาคูม่ ือแหล่งเรียนรู้ด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล
(E-Book)

ผู้รับผิด
ชอบ
พช.

สถานบริการการ
สาธารณสุข 16 แห่ง
จนท.ส่วนกลาง ลงพื้นที่
จานวน 6 ครั้ง /จานวน 5
คน/ 5 วัน
รพ.

124,000

155,000

31,000

4) สนับสนุนการขับเคลือ่ นการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
4.1) ชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกับการตรวจราชการ
- สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
- ดาเนินการรวมกับติดเชือ้ (ประกาศ
นโยบาย)
4.2) จัดทาประกาศนียบัตรรับรอง
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
1. ตาบลมีชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ร้อยละ 50
2. จนท.ศอ. ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพเพือ่ เป็นวิทยากรประบวน
การ 40 คน
3. มีหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพอสม.ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 1 หลักสูตร
4. มีแบบประเมินอนามัยสิ่งแว
ลด้อมชุมชน 1 เครือ่ งมือ

29,000

29,000

ส่งเสริมการพัฒนา 2.2 การพัฒนาระบบอนามัย
อนามัยสิง่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อมชุมชนอย่างยัง่ ยืน
1) สร้างความเข้มแข้งภาคีเครือข่าย
ในจังหวัด ท้องถิน่
เพื
่
อขับเคลือ่ นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และชุมชน
1.1) อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็น อบรมศอ.1 ครั้ง จานวน 40
วิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลือ่ นงาน คน โดยดาเนินการร่วมกับ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชน ในระดับ
ภูมิภาค

140,000 140,000

1.2) จัดทาคูม่ ือหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ด้านสิง่ แวดล้อม

170,000

จานวน 3,000 เล่ม

จังหวัด ภาคีเครือข่ายด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนมีศักยภาพ มี
ความสามารถในการ
ประเมินความเสี่ยง
สามารถจัดการความเสี่ยงที่
เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพได้
และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
170,000
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พช.

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

4 ภาค จานวน 8 ชุมชน
1.3) ลงพื้นที่ถอดบทเรียน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เสริมพลังในชุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
2) สร้างความรอบรู้ภาคีเครือข่าย
และประชาชนด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม

2.1) สร้างสือ่ ความรอบความรู้ด้าน
จัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมพื้นฐานใน
ชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

สื่อในรูปแบบต่างๆ

2.2) จัดจ้างผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมสาหรับอ
สม. (แผ่นพับรูปพัด 2,000 อัน)

การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมสาหรับอสม.
จานวน 1 เรื่อง

3) ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
3.1 ลงพื้นที่สมุ่ ประเมิน อปท.ที่ผ่าน จานวน 4 ครั้ง (ครั้งละ 1
เกณฑ์ระดับเกียรติบัตร (ใช้งบประมาณ อปท.)
ร่วมกับงานชุมชน)
รวมงบประมาณ 892,400 บาท

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

20,000

110,000

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

22,500

22,500

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61
22,500

ก.ค.61

ส.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

22,500

พช.

80,000

80,000

พช.

อปท. มีมาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการ
เพื่อประชาชน
892,400 140,000 135,950

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ
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447,800

0

22,500

0

0

22,500

55,150

68,500

0

0

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1. พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กi
สมรรถนะสูง (HPO) ตามเกณฑ์
PMQA
1.1 มีการกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
อวล.ของประเทศ

1.2 ส่งเสริมความรอบรู้และสร้าง
กระแสความสาคัญงานอนามัยสอ่ง
แวดล้อมโดยจัดกิจกรรมวันอนามัย
สิง่ แวดล้อมไทย 1 ครั้ง

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

ส่งเสริมการพัฒนา 3.1 ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สาคัญด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม อนามัยสิง่ แวดล้อม
ในจังหวัด ท้องถิน่
1) ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์อนามัย
และชุมชน
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉ. 3
1.1) ประชุมราชการคณะกรรมการ
และผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อ
ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560-2564
1.2) ประชุมราชการฝ่ายเลขานุการฯ
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อกาหนดแผนการ
ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ และการ
กากับติดตามการดาเนินงาน ปี2561

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61

ส.ค.61

ก.ย.61

บย.
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
และกรมต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง/
50 คน จานวน 2 ครั้ง

17,000

ฝ่ายเลขานุการฯ แผน
ยุทธศาสตร์ฯ และผู้เกีย่ ว
ข้อจานวน 10 คน 4 ครั้ง

6,000

2) จัดกิจกรรมวันอนามัยสิง่ แวดล้อมไทย
ประชุมคณะทางานและ
2.1) จัดประชุมคณะกรรมการวัน
อนามัยสิง่ แวดล้อมไทย ปี 2561 (จานวน คณะกรรมการฯ
คณะทางาน จานวน 3 ครั้ง
3 ครั้ง)

8,500

1,500

13,825

8,500

1,500

1,500

525

6,650

1,500

ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้ง 1 :20 คน
ครั้ง 2 : 20 คน
ครั้ง 3: 20 คน

16,200

ลงพื้นที่เพื่อสรรหาบุคคล
และองค์กรที่ได้รับรางวัล
จานวน 2 ครั้ง (บุคคลฯ 1
ครั้ง และองค์กรฯ 1 ครั้ง)

100,000

2.2.3) การจัดทาเหรียญเชิดชูเกียรติ บุคคล/องค์กรที่ได้รับรางวัล
จานวน 2 รางวัล
ฯ จานวน 2 รางวัล

8,100

2. เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสม

8,100

100,000

20,000

20,000
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1. คณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
รับทราบแนวทางการ
ดาเนินงานตามแผนฯ และ
มีมติสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามบทบาท
หน้าที่
2. มีแนวทางสนับสนุนการ
ตัดสินใจของ คกก. อวล.
และคณะทางานที่เกีย่ วข้อง

1. เกิดความร่วมมือภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
และประชาชนมีความ
ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการดูแลใส่ใจด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม

6,650

ครั้งที่ 1 : 15 คน
ครั้งที่ 2 : 35 คน
ครั้งที่ 3 : 35 คน

2.2) การพิจารณาตัดสินรางวัลเชิดชู
เกียรติประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่น
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
2.2.1) จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม
2.2.2) การลงพื้นที่เพื่อสรรหา
คัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม

ก.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

พภ.

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

100,000

100,000

2.2.4) การทา VTR นาเสนอผูร้ ับ
รางวัลเชิดชูเกียรติฯ

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

2.3) การประกวดคลิปสัน้ ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม

2.3.2) ค่ารางวัลการประกวดคลิปสัน้ ผู้ได้รับรางวัล 3 รางวัล
จานวน 3 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ : 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 3,000
บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 2,000
บาท
ศอ./สสจ./หน่วยงานที่
2.4) การผลิตสือ่ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิง่ แวดล้อม เกีย่ วข้อง
ไทย
2.5) การจัดงานแถลงข่าวรณรงค์วนั
อนามัยสิง่ แวดล้อมไทย

2,900

5,800

2.3.1) การจัดประชุมคณะกรรมการ
ฯ พิจารณาตัดสินรางวัลการประกวด
คลิปสัน้ ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม

จนท.กรมอนามัยและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
100 คน จานวน 1 ครั้ง

2,900

10,000

10,000

300,000

300,000

5,900

5,900

2.5.1) ค่าทาข่าว/สือ่ มวลชน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งาน
2.5.2) ค่าจัดงานแถลงข่าว (อาหาร/
เครื่องดืม่ / วัสดุอุปกรณ์/สถานที)่
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ส.ค.61

ก.ย.61

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

2.6) การจัดประชุมสัมมนาวันอนามัย
สิง่ แวดล้อมไทย

300 คน
ผู้บริหารและจนท.สธ/ภาคี
ร่วมจัดงาน ได้แก่ CRI คพ.
สภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และ สมาคม
อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย/
กทม./สถ./สสจ./รพ./
คณะสาธารณสุขศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ /
สื่อมวลชน /ประชาชนทั่วไป

2.7) จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
วันอนามัยสิง่ แวดล้อมไทย ปี 2561

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61
175,000

3,100

3,100

ส.ค.61

พภ.

20,000

20,000

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 1 เรื่อง

1. กลุ่มเป้าหมาย 35 คน
โดยแบ่งเป็นศอ. 1 - 13
จานวน 13 คน และจนท.
ส่วนกลาง จานวน 22 คน
2. รายงานผลการซ้อมแผน
ฯ 1 เรื่อง

ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

.

- ประชุมสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี
2560

1.3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ Mind set,
Skill set ที่จาเป็นด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม และ PMQA

พ.ค.61

175,000

3) ขับเคลือ่ นการดาเนินงานส้วม
สาธารณะ

- ลงพื้นที่ ประเมินคัดเลือก
ต้นแบบส้วมสาธารณะ และสนับสนุน
ข้อมูลวิชาการให้แก่ภาคีเครือข่ายส้วม
สาธารณะ
ส่งเสริมการพัฒนา
4) สนับสนุนการจัดการอนามัย
อนามัยสิง่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อมกรณีสาธารณภัย
ในจังหวัด ท้องถิน่
4.1) การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินด้าน
และชุมชน
อนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
4.1.1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการ
จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
4.1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม กรมอนามัย

เม.ย.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

67,000

67,000
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1. มีการเตรียมความ
พร้อมด้านองค์ความรู้
บุคลากร และวัสดุ
อุปกรณ์รองรับภาวะ
ฉุกเฉิน หรือกรณีสา
ธารณภัยตามภารกิจ
กรมอนามัยที่ชัดเจน มี
มาตรฐาน และเป็น
รูปธรรม
2. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
3. ลดผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน

พบ.

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

4.2) จัดประชุมสรุปบทเรียนการ
ดาเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมกรณีสา
ธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(สนามหลวง)

1. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
โดยแบ่งเป็นศอ. 13 จานวน
2 คน และจนท.ส่วนกลาง
จานวน 38 คน
2. รายงานผลการสรุป
บทเรียนฯ 1 เรื่อง

4.3) ลงพื้นที่เฝ้าระวังอนามัย
สิง่ แวดล้อมสนามหลวง
4.4) ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ จนท.ส่วนกลาง 2 คน
เพื่อประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน - วันที่ 21 ต.ค. 60
- วันที่ 22 ต.ค. 60
(Emergency Operation Center :
- วันที่ 23 ต.ค. 60
EOC) ในงานพระราชชพิธถี วายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ - วันที่ 26 ต.ค. 60
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ - วันที่ 28 ต.ค. 60
- วันที่ 29 ต.ค. 60
บพิตร

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

27,000

27,000

960

960

5,040

5,040

4.5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อมในกรณีการเกิดสา
ธารณภัย (งบสนับสนุนจากกรมอนามัย)
3.2 ขับเคลือ่ นองค์การสู่ HPO
1) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
หน่วยงาน
1.1 จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการ
ความรู้ของสานักอนามัยสิง่ แวดล้อม

พภ.
จนท.กรมอนามัย และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

1.2 ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงาน
1.4 มีระบบการกากับ ติดตาม
การดาเนินงานอวล. ของกรม
อนามัย

2) สนับสนุนการดาเนินงาน กากับ
ติดตาม
2.1) ประชุมปฏิบัติการติดตามผล ประชุม 1 ครั้ง จานวน 40
การดาเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม กรม คน
อนามัย ปี 2561 รอบ 6 เดือน

30,000
50,000

10,830

4,650

10,000

1,050

4,650

10,000

1,050

1,050

10,000

4,650

1,050

10,000

1,020

10,000

บย.
125,000

125,000
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รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงาน และ
แนวทางการขับเคลือ่ น
งานให้บรรลุเป้าหมาย
ในช่วง 6 เดือนหลัง

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

จัดประชุม จนท.คลัสเตอร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลางและ ศอ. จานวน
350 คน 1 ครั้ง

400,000

2.3) เดินทางไปราชการเพื่อร่วมการ ผอ./หนก.และนวก.ที่ได้รับ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การ มอบหมาย จานวน 2 คน 8
ครั้ง
นิเทศติดตามการดาเนินงานอนามัย
สิง่ แวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

128,000

2.2) จัดประชุมปฏิบัติการติดตาม
ผลการดาเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
กรมอนามัย ปี 2561 รอบ 12 เดือน

2.4) ประชุมราชการสนับสนุนการ จัดประชุม
ดาเนินงานคลัสเตอร์อนามัยสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการคลัสเตอร์

6,125

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

400,000

1,225

1,225

ผูร้ ับการตรวจราชการ
และนิเทศงานอนามัย
สิง่ แวดล้อม ได้รับความ
เข้าใจ และข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานในพื้นที่
1,225 การดาเนินงานของคลัส
เตอร์เป็นไปตามแผน
ดาเนินงาน และบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด

1,225

อวล. 35 คน จานวน 5 ครั้ง

5,000

1,000

ผู้บริหาร ผู้เชีย่ วชาญด้าน
ยุทธศาสตร์และการ
ประเมินผล นักวิชาการที่
เกีย่ วข้อง ส่วนกลาง และ
ศอ. จานวน 30 คน 2 ครั้ง

14,400

7,200

นักวิชาการที่รับผิดชอบ
จานวน 4 คน 6 ครั้ง/
ศูนย์อนามัน

69,360

2.5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสานัก
อนามัยสิง่ แวดล้อม

ประชุมบุคลากรของ
หน่วยงาน

2.6) ประชุมราชการเพื่อกาหนด
กรอบคิดและวิธกี ารประเมินผลเชิง
คุณภาพประเด็นงานยุทธศาสตร์ อวล.
และการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ปี 2561
และประชุมสรุปความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานประเมินผลเชิงคุณภาพ

2.7) เดินทางไปราชการ เพื่อ
สัมภาษณ์ สารวจพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย
การประเมินผลเชิงคุณภาพ

1,000

11,560

3) สนับสนุนการบริหารจัดการของ
หน่วยงานให้สามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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1,000

11,560

11,560

1,000

11,560

11,560

ก.ย.61

รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงาน รอบ 12
เดือน และแนวทาง
ดาเนินงานปี 2562

128,000

1,225

ผู้รับผิด
ชอบ

11,560

1,000

ระบบฐานข้อมูลของ
สานักอนามะย
สิง่ แวดล้อมที่มีความ
ทันสมัย

7,200

ได้กรอบคิดและ
แผนการดาเนินงาน และ
รายงานการประเมินผล
เชิงคุณภาพการ
ดาเนินงาน อวล.และ
การจัดการมูลฝอยติด
เชือ้ ปี 2561
ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ของผลการดาเนินงาน
และข้อเสนอการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานอวล. และ
การจัดการมูลฝอยติดเชือ้

บย.

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

3.1) ค่าใช้จา่ ยพื้นฐาน
(สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
จนท.สว.

3.2) การบริหารจัดการอืน่ ๆ ของ
หน่วยงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

ต.ค.60

พ.ย.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

1,500,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

อก.

524,750

29,000

115,750

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

29,000

ทุกกลุม่

3,745,460 170,830 258,125

รวมงบประมาณ 3,745,460 บาท

ธ.ค.60

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

220,100 193,110 314,050 387,935 189,360 696,160 613,205 375,160 172,200 155,225

4. โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้า
1. รายงานสถานการณ์การจัดการ
สิง่ ปฏิกูลของประเทศ 1 เรื่อง
2. มีรูปแบบ/ต้นแบบการจัดการ
สิง่ ปฏิกูลเพื่อลดความเสีย่ งการ
ปนเปื้อนสูแ่ หล่งน้า (การจัดการสิง่
ปฏิกูลริมน้า) 1 รูปแบบ
3. มีการจัดทาร่างประกาศ
กระทรวงฯ ที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการสิง่ ปฏิกูล

ประเมิน
สถานการณ์และ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ
จัดการสิง่ ปฏิกูล

2.1 การส่งเสริมการขับเคลือ่ นการ
1) จัดทาสถานการณ์การจัดการสิง่
ปฏิกูล
2) ลงพื้นที่จดั ทาสถานการณ์การ
จัดการสิง่ ปฏิกูลและส้วมแพ (สิง่ ปฏิกูล
ริมน้า)

สิง่ ปฏิกูลได้รับการ
จัดการเพื่อลดการ
ปนเปื้อนสูแ่ หล่งน้า

ศอ./สสจ./อปท.
ศอ./สสจ./อปท.

42,425

42,425
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พบ.

2. มีรูปแบบ/ต้นแบบการจัดการ พัฒนาระบบ
สิง่ ปฏิกูลเพื่อลดความเสีย่ งการ
ฐานข้
มูลการาคัญ
กิจอกรรมส
ปนเปื
้อนสูแ่ หล่งน้วาชี(การจั
ดการสิ
การสิง่ ่ ปฏิ
กูล
Cluster
เป้าหมายและตั
ว้ ัดความส
าเร็ง่ จ จัด(ตามที
ปฏิกูลริมน้า) 1 รูปแบบ
กาหนด)
3. มีการจัดทาร่างประกาศ
กระทรวงฯ ที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการสิง่ ปฏิกูล
พ.ศ....5 ฉบับ
4. จัดทาและขับเคลือ่ นแผนแม่บท
การจัดการส้วมและสิง่ ปฏิกูลของ
ประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 1
แผน

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ
ก.ค.61

ส.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

ศอ./สสจ./อปท.
3) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิง่
ปฏิกูล (รวบรวมเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน)

4) สือ่ สารสร้างกระแสการดาเนินงาน ศอ./สสจ./อปท./หน่วยงาน
ราชการและเอกชนทีไ่ ด้รับ
พัฒนาส้วมสาธารณะไทยและจัด
กิจกรรมวันส้วมโลกและมอบรางวัลสุด รางวัล
ยอดส้วมแห่งปี 2559
- ค่าเงินรางวัลสถานที่ 15 แห่ง 150,000
บาท
- ค่าเงินรางวัลผูท้ าความสะอาด 15 คน
45,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ 7,500 บาท
- ค่าจัดนิทรรศการ 97,500 บาท
- ค่าจัดทาหนังสือส้วมดี...มีที่ไหน
200,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงาน และตกแต่ง
สถานที่ 100,000 บาท
- ค่าจัดทาโล่และป้ายสุดยอดส้วมแห่งปี
45,000 บาท

300,000

300,000

จัดทาแผนแม่บท/ 2.2 พัฒนากฎหมายการจัดการสิง่ ปฏิกูล
พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย
1) จัดทาร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ
สิง่ ปฏิกูล พ.ศ. .... (5 ฉบับ)
2) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทา
หลักเกณฑ์ฯ
3) ประชุมรับฟังความคิดเห็น
2.3 การจัดทาแผนแม่บทการจัดการ
ส้วมและสิง่ ปฏิกูลของประเทศไทย
พ.ศ. 2560 - 2569

พบ.

ประชุมจนท.ส่วนกลางและ
ผู้เชีย่ วชาญ จานวน 30 คน
จานวน
5 ครั้งและ
ประชุ
ม อปท.

75,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000
25,000

25,000
0

พบ.
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เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

VTR ชีแ้ จงแผน
1) ทา VTR แผนแม่บทการจัดการ
ส้วมและสิง่ ปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ.
2560 - 2569

รวมงบประมาณ 542,425 บาท

พ.ย.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

15,000

15,000

15,000

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย
สสจ. และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง มีศักยภาพใน
การจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
2. มีมาตรฐานวิชาการและ
เครื่องมือสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิน่ และ
หน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
ในการจัดการปัญหาหรือ
ผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ

พม.

ก.ย.61

100,000

100,000

542,425

ธ.ค.60

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

0 315,000

115,000

25,000

42,425

0

0

0

0

5. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
1. มีหลักสูตรการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 1 หลักสูตร
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและ
สานักงานสาธารสุขจังหวัดใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จานวน 10
จังหวัด ได้รับการอบรม ครู ก.
ตามหลักสูตรการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ จานวน 40 คน
3. มีแนวทางดาเนินงานอนามัย
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 2 เรื่อง (การประเมิน
สุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว
และการตรวจแนะนากิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

เฝ้าระวังและพัฒนา
ขีดความสามารถ
จนท.สธ/อปท.ใน
การดาเนินงาน
อนามัยสิง่ แวดล้อม
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
1 หลักสูตร (จัดประชุม
1) ประชุมเพื่อจัดทาหลักสูตรการ
จนท.ส่วนกลาง/ศอ. จานวน
จัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในพื้นที่
30 คน จานวน 2 ครั้ง)
เศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดอบรมเพื่อเป็นครู ก. ด้านการ จัดประชุมจนท. ศอ./สสจ.
จานวน 40 คน จานวน 1
จัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในพื้นที่
ครั้ง
เศรษฐกิจพิเศษ
จานวน 1 ครั้ง
3) ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนเครือข่ายใน
การขับเคลือ่ นการดาเนินงานจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

150,000

150,000

15,000

5.2 การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
สุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าวใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

1 เรื่อง

1) จ้างเหมาบริการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลสุขาภิบาลชุมชนแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

1 เรื่อง

400,000

2) ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือและ
ร่วมศึกษาข้อมูลการสุขาภิบาลชุมชน
แรงงานต่างด้าว

2 ครั้ง

56,425

15,000

100,000

15,000

3) วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล
สุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว
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15,000

200,000

15,000

100,000

11,425

3. ประชาชนได้รับการ
คุม้ ครองป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ
อันเนือ่ งมาจากปัญหา
อนามัยสิง่ แวดล้อม

พม.

พม.

พม.

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

4) จัดประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อจัดทา
มาตรฐานสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่าง
ด้าว

จัดประชุมจนท.ผู้เชีย่ วชาญ
ศอ./สสจ. จานวน 20 คน
จานวน 2 ครั้ง

5.3 การพัฒนาเครื่องมือตรวจแนะนา
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เครื่องมือตรวจแนะนาฯ 1
แบบ

1) การจัดทาเครื่องมือตรวจแนะนา เครื่องมือตรวจแนะนาฯ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5 แห่ง
2) ลงพื้นที่ทดลองใช้แบบตรวจ
แนะนากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ใน อปท.นาร่อง (ลงพื้นที่สนับสนุนและ
ให้ความรู)้
3) จัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้
งานแบบตรวจแนะนากิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
4) จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องมือตรวจ
แนะนาและระบบการจัดการข้อมูล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รวมงบประมาณ 766,425 บาท

จัดประชุมจนท.สสจ./อปท.
จานวน 20 คน จานวน 1
ครั้ง

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61
10,000

20,000

ก.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับรับการ
3. ประชาชนได้
ก.ย.61 คุม้ ครองป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ
อันเนือ่ งมาจากปัญหา
อนามัยสิง่ แวดล้อม

ส.ค.61

10,000

ผู้รับผิด
ชอบ

พม.

15,000

30,000

15,000

5,000

5,000

90,000

766,425

0 165,000

115,000

30,000

15,000 226,425

40,000

50,000

5,000 140,000

60,000

10,000

0

0

6. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มวัย
1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (ครู ก) ในการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมในศูนย์
เด็กเล็ก

6.1 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมและมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ใช้งบ
Cluster แม่และเด็ก)
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บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และ
ศูนย์เด็กเล็กพัฒนาได้
ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

พช.

1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (ครู ก) ในการ
เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมในศูนย์
เด็กเล็ก

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

1) ร่วมจัดทาร่างหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (ครู ก) ในการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก

พ.ย.60

ร่างหลักสูตรฯ 1 เรื่อง

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศัประโยชน์
กยภาพ และ
ที่
ศูนย์เด็กเล็
กพัฒ
จะได้
รับนาได้
ก.ย.61 ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

ผู้รับผิด
ชอบ

2) สนับสนุนวิทยากรและองค์ความรู้ ต้นฉบับคูม่ ือศูนย์เด็กเล็กฯ
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาเนินงานใน
ศูนย์เด็กเล็ก
3) ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ตามกลุ่มเป้าหมายศูนย์เด็ก
การดาเนินงานพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็ก เล็ก
เล็กด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อม
4) ร่วมจัดทาคูม่ ืออธิบายตัวชีว้ ดั ตาม คูม่ ืออธิบายตัวชีว้ ดั ด้าน
เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
แห่งชาติ
สุ่งเลือกพื้นที่ทดลองใช้โดย
5) ร่วมลงพื้นที่ทดลองใช้และปรับ
เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กระทรวง พม.
แห่งชาติ

6) ร่วมจัดทาชุดความรู้คมู่ ือแนว
ทางการดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

1. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (ครู ก.) ในการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมในศูนย์
เด็กเล็ก 1 หลักสูตร
2. ชุดแบบประเมินตนเองของเด็ก
วัยเรียนด้านความรอบรู้อนามัย
สิง่ แวดล้อม 1 ชุด

ผลิตชุดความรอบรู้ 6.2 พัฒนาความรอบรู้ด้านอนามัย
และการสือ่ สาร
สิง่ แวดล้อมในเด็กวัยเรียน และ
สังคมเพื่อส่งเสริม มาตรฐานการจัดการอนามัย
สุอขภาพเด็กวัย
เรียนและโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ
(HLS)

ชุดความรู้คมู่ ือแนวทางการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
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เด็กวัยเรียนมีทักษะ
พฤติกรรมและความ
รอบรู้ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมที่เหมาะสม
และอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนที่เอือ้ ต่อการมี
สุขภาพดี

พช.

1.เป้หลั
กสูตรการพัวชีฒว้ นาศั
กยภาพ
าหมายและตั
ัดความส
าเร็จ
บุคลากร (ครู ก.) ในการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมในศูนย์
เด็กเล็ก 1 หลักสูตร
2. ชุดแบบประเมินตนเองของเด็ก
วัยเรียนด้านความรอบรู้อนามัย
สิง่ แวดล้อม 1 ชุด
3. ชุดความรู้สาหรับเด็กวัยเรียน
เรื่อง ความรอบรู้ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม 1 ชุด

1. รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิผลและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ของคนทางานจากการนาเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนา
สถานที่ทางาน 1 ฉบับ

2. ชุดความรู้เรื่องการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีของคนวัยทางาน 1 ชุด
3. ระบบการตรวจประเมินรับรอง
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
Healthy Workplace Happy for
life 1 ระบบ

กิจกรรมสาคัญ
กิจกรรมการดาเนินงาน
กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
ผลิ(ตามที
ตชุดความรอบรู
่ Cluster ้
เป้
า
หมาย/พื้นที่เป้าหมาย
และการสื
อ่ สาร
กาหนด)
สังคมเพื่อส่งเสริม
1) พัฒนาออกแบบชุดความรู้ และ
เนือ้ หา key message
สุอขภาพเด็กวัย
เรียนและโรงเรียน รูปแบบสือ่ นวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับ ชุดความรู้ 1 เรื่อง
รอบรู้ด้านสุขภาพ เด็กกลุม่ วัยเรียนผ่านกลไกทีม Start up
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ KM ของสานักฯ
(HLS)

พัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ในชุมชน/
สถานบริการ/สถาน
ประกอบการ

ต.ค.60

2) จัดทาและผลิตสือ่ ชุดความรู้เรื่อง ผลิตสือ่ ชุดความรู้จานวน
ทักษะและพฤติกรรมอนามัยสิง่ แวดล้อม 2,000 ชุด
ที่เหมาะสมสาหรับเด็กวัยเรียน

130,000

3) ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน
ลงพื้นที่จานวน 6 คน / 3
เยีย่ มเสริมพลังการพัฒนายกระดับ
ครั้ง
คุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาล และ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัย
และพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดล้อม
โรงเรียน
4) จัดทาสือ่ ชุดความรู้ เรื่อง ความ
ผลิตสือ่ ชุดความรู้ 1 เรื่อง
รอบรู้ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมสาหรับเด็ก
วัยเรียนในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ เช่น AR
/ Application Application / Media
เป็นต้น

70,000

6.3 พัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทางาน “Healthy
Workplace Happy for Life”
1) จัดจ้างประเมินประสิทธิผลและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนทางานจาก
การนาเกณฑ์มาตรฐานที่เกีย่ วข้องไปใช้
พัฒนาสถานที่ทางาน
2) ประชุมชีแ้ จงแนวทางการ
ดาเนินงาน สถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน Healthy Workplace Happy
for Life ใน Smart City
หมายเหตุ : ใช้งบ Cluster วัยทางาน
บูรณาการร่วมกับ Smart city

รายงานการศึกษา 1 เรื่อง

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

130,000

25,000

25,000

ส.ค.61

ที่
เด็กวัยเรีประโยชน์
ยนมีทักษะ
จะได้
ร
บ
ั
พฤติกรรมและความ
ก.ย.61 รอบรู้ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมที่เหมาะสม
และอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนที่เอือ้ ต่อการมี
สุขภาพดี

ผู้รับผิด
ชอบ

20,000

100,000

100,000

62,500

250,000

1 ครั้ง จานวน 200 คน
(งบวัยทางาน)
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62,500

62,500

62,500

วัยทางานมีการจัด
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้น่าอยู่ น่า
ทางานและเอือ้ ต่อการมี
สุขภาพดี มีความสุข มี
สมดุลชีวติ ในการทางาน

พช.

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีของคนวัยทางาน 1 ชุด

าหมายและตัวชีว้ ัดความส
3.เป้ระบบการตรวจประเมิ
นรับรองาเร็จ
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
Healthy Workplace Happy for
life 1 ระบบ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

3) จ้างจัดทาชุดความรู้เรื่องการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
ของคนวัยทางาน เพื่อให้เกิด Smart
city และเสริมสร้างศักยภาพของ
Health Leader

ชุดความรู้ 1 เรื่อง
(Infographic)

มาตรฐานการประเมิน
4) จ้างพัฒนามาตรฐานการตรวจ
ประเมินรับรองสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า 1 เรื่อง
ทางาน Healthy Workplace Happy
for Life

5) ลงพื้นที่ทดลองใช้และปรับปรุง
ระบบการตรวจประเมินรับรองสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน Healthy
Workplace Happy for Life ใน
รูปแบบอิเล็คทรอนิกส์
1. คูม่ ือการประเมิน
สร้าง พัฒนา
สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยที่ เครือข่าย
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ 1 เรื่อง (Partnership)
และสร้างสังคมแห่ง
2. ชุดความรู้ด้านอนามัย
ความรอบรู้มนการ
สิง่ แวดล้อมและการจัด
ส่งเสริมสุขภาพ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
(Health Literate
สาหรับผู้สูงอายุและการ
Community)

6.4 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term
จานวน 5000 เล่ม
1) จ้างผลิตคูม่ ือการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุในที่พักอาศัยสาหรับประชาชน
และเจ้าหน้าที่
2) ลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงาน จานวน 6 คน / 4 ครั้ง
Active Aging อาเภอต้นแบบเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
และทดลองใช้ และปรับปรุงเครื่องมือ
ประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในที่พัก
อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
สูงอายุ 1 ชุด
3. รายงานผลการศึกษารูปแบบ
และสถานกาณ์การจัดการของเสีย
ที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึง่ พิง กลุ่มป่วยติดบ้าน ติด
เตียง 1 ฉบับ

จานวน 1 เรื่อง.............ชิน้
3) จัดทาชุดความรู้ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสาหรับผูส้ ูงอายุและการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสูว่ ยั สูงอายุใน
รูปแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับส้วม
ผูส้ ูงอายุ)

พ.ย.60

ธ.ค.60

100,000

100,000

100,000

50,000

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

ผู้รับผิด
ชอบ

1. เพื่อพัฒนาชุดความรู้
การจัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับผูส้ ูงอายุ
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินการจัด
สภาพแวดล้อมในบ้าน
และที่พักอาศัยสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ

พช.

ก.ย.61

50,000

30,000

30,000

200,000

200,000

25,000

105,000

200,000

200,000
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25,000

25,000

30,000

3. รายงานผลการศึกษารูปแบบ
และสถานกาณ์การจัดการของเสีย
ที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ภาวะพึง่ พิง กลุ่มป่วยติดบ้าน ติด
เตียง 1 ฉบับ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

จานวน 1 เรื่อง
CD 2,100 แผ่น

120,000

รายงาน 1 เรื่อง
5) จัดจ้างสถาบันการศึกษา
ทาการศึกษารูปแบบและสถานกาณ์การ
จัดการของเสียที่เหมาะสมในกลุม่
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุม่ ป่วยติด
บ้าน ติดเตียง ทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ

100,000

4) จัดทาชุดความรู้การจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานที่
สาธารณะของกลุม่ ผูส้ ูงอายุ เช่น ศาสน
สถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ Motion

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ผู้รับผิด
ชอบ

ก.ย.61

120,000

40,000

1,505,000

รวมงบประมาณ 1,505,000 บาท

พ.ย.60

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

0 120,000

60,000

882,500

50,000

87,500 160,000

92,500

50,000

0

62,500

0

0

7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่าตามสิทธิ์
บริหารจัดการค่าใช้จา่ ยขัน้ ต่าตาม การบริการจัดการ ค่าใช้จา่ ยขัน้ ต่าตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)
สิทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1
ค่าใช้จ่ายขืน้ ต่าตาม
หน่วยงาน
สิทธิ

จนท.สว.

รวมค่าใช้จ่ายขัน้ ต่า (216,000)

216,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

216,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

10,482,710 343,830 1,195,825 3,125,100 509,110 703,425 1,259,560 396,060 1,017,260 882,555 625,360 251,400 173,225

รวมงบดาเนินงานทั้งหมด
รวมงบประมาณรายไตรมาส
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน

4,664,755
100

ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม
เป้าหมายเบิกจ่ายกรมอนามัย

2,295,875

11.38

29.75

4.85

6.70

11.99

3.77

9.68

8.40

5.95

3.27

14.66

44.40

49.25

55.94

67.93

71.70

81.39

89.79

95.74

22

33

44

55

66

77

88

99

100

30

52

เป้าหมายก.พ.ร.

53

2. งบลงทุน
1. จัดซือ้ เครื่องวัดกลิน่
2. จัดซือ้ รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม
รวมงบลงทุน

7 ชุด
4 คัน

1,049,985

3.27

11

เป้าหมายเบิกจ่ายตามมติครม.

2,472,095

3,145,800

3,145,800

15,360,000

7,680,000 7,680,000

3,145,800

18,505,800
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7,680,000 7,680,000

73

2.39

98.13 100.00
96

96

1.65

อก.

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

3. งบรายจ่ายอื่น

3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาพดี
1. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน ทีมผูว้ จิ ยั ส่วนกลาง จาก
วิจยั
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

5,450

5,450

2. จัดประชุมปฏิบัติการกาหนดกรอบ ทีมผูว้ จิ ยั ส่วนกลาง จาก
แนวคิดการศึกษาวิจยั และวางแผนการ หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ดาเนินงานโครงการวิจยั

187,100

187,100

3. ประชุมราชการเพื่อติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน

ทีมผูว้ จิ ยั ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้ง
ส่วนกลาง และศูนย์
อนามัยจัดประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง

45,600

4. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

ทีมผูว้ จิ ยั ส่วนกลาง

20,000

2,000

80,000

6. จัดซือ้ ตารา เอกสารและวัสดุ
สานักงาน และคอมพิวเตอร์ และวัสดุ
ประกอบการจัดประชุมปฏิบัติการ

20,000

20,000

165,000

15,000

นักวิชาการด้าน
สาธารณสุข
วุฒิปริญญาตรี

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

15,000

15,000

15,000

15,000

40,000

ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
5. จ้างผูเ้ ชีย่ วชาญทบทวนวรรณกรรม สถาบันการศึกษาที่มี
เกีย่ วกับรูปแบบ เครื่องมือและกลไกการ
ความเชีย่ วชาญด้านการ
สร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยัง่ ยืน
พัฒนาชุมชนและสังคม
และแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมทั้งใน
และต่าง ประเทศ

7. จ้างเหมาเอกชนดาเนินงานเกีย่ วกับ
การประสานงานโครงการระหว่าง
นักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

4,560

Page 26

15,000

15,000

4,560

40,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

8. จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทา
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพสถานการณ์อนามัยสิง่ แวดล้อม
ระดับชุมชนและการปรับปรุงเครื่องมือ
การวิจยั

ทีมผูว้ จิ ยั ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้ง
ส่วนกลาง และศูนย์
อนามัย

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

มิ.ย.61

ก.ค.61

9. จ้างเหมาทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อ ร่างรายงานฯ เสนอใน
ร่วมดาเนินงานกับคณะผูว้ จิ ยั กรมอนามัย การประชุมปฏิบัติการ
รายงานความก้าวหน้า
การวิจยั ฯ

99,000

99,000

10. เดินทางไปราชการ เพื่อเก็บรวบรวม ทีมผูว้ จิ ยั ส่วนกลางและ
ข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิง่ แวดล้อมเชิง ศูนย์อนามัย
คุณภาพ ในพื้นที่เป้าหมาย

94,050

11,800

11,800

11,800

11,800

11,800

11,800

11,800

ทีมผูว้ จิ ยั ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้ง
ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค และผูเ้ ชีย่ วชาญ

160,000

160,000

12. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดทารายงานสถานการณ์
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมระดับชุมชน

ทีมผูว้ จิ ยั ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม
(๒๐ คน)

70,000

70,000

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,060,000 บาท

3.2 การศึกษารูปแบบการจัดการเหตุราคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทการเลี้ยงสุกร
1. จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ

5,000

5,000
1,060,000

ก.ย.61

11,450

11. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสร้างความเข้าใจทีมวิจยั
กรมอนามัย และวางแผนดาเนินงานวิจยั
ปฏิบัติการในระยะที่ ๒

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทารายงาน
การศึกษาวิจยั

ส.ค.61

108,800

108,800

0

229,550

132,360

182,160

644,000

1,610,000
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33,360

33,360

73,360

33,360

33,360

644,000

263,010

26,560

322,000

19,560

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60
15,000

พ.ย.60
15,000

ธ.ค.60
15,000

2. จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสาน
โครงการ

180,000

3. จัดซือ้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ศึกษาวิจยั

82,200

60,000

13,000

13,000

4. จัดส่งแบบสารวจสถานการณ์ปัญหา
เหตุราคาญของประเทศไทย ประกอบ

5. ลงพื้นที่ดาเนินการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ทั้งการสารวจข้อมูลสถาน
ประกอบกิจการ การตรวจวัดและเก็บ
ตัวอย่างทางสิง่ แวดล้อม
6. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานประกอบ
กิจการเลีย้ งสุกรที่มีรูปแบบการจัดการ
เหตุราคาญที่ดี
7. จัดประชุมระดมสมอง ถอดบทเรียน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในพื้นที่เกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการสถานประกอบ
กิจการเลีย้ งสุกรที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุ
ราคาญ
8. จัดประชุมนาเสนอผลการศึกษาฯ

เทศบาลตาบล เทศบาล
เมือง เทศบาลนคร
กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา

27,870

55,740

47,000

ให้คณะทางานวิชาการ
ซึง่ แต่งตัง้ โดยกรมอนามัย
พิจารณาและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

7,600

15,000

ก.พ.61
15,000

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

15,000

15,000

15,000

55,740

55,740

27,870

มิ.ย.61
15,000

ก.ค.61
15,000

ส.ค.61
15,000

ก.ย.61
15,000

22,200

27,870

222,960

ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูป้ ระกอบ
กิจการ นักวิชาการจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ม.ค.61

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

55,740

27,870

47,000

1,900

1,900

1,900

1,900

รวมงบประมาณ 2,212,500 บาท

2,218,500

15,000

15,000

117,770

714,740

94,840

70,740

70,740

91,770

659,000

15,000

338,900

15,000

รวมงบประมาณรายจ่ายอืน่

3,278,500

15,000

244,550

250,130

896,900

128,200

104,100

144,100

125,130

692,360

278,010

365,460

34,560

ร้อยละเบิกจ่ายรายเดือน

0.46

7.46

7.63

27.36

3.91

3.18

4.40

3.82

21.12

8.48

11.15

1.05

ร้อยละเบิกจ่ายสะสม

0.46

7.92

15.55

42.90

46.81

49.99

54.38

58.20

79.32

87.80

98.95

100.00

รวมงบประมาณทั้งหมด
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ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1. งบดาเนินงาน
2. งบลงทุน
3. งบรายจ่ายนอืน่
4. รวมงบประมาณทั้งหมด
5. ร้อยละการเบิกจ่ายรายเดือน
6. ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม

กิจกรรมสาคัญ
(ตามที่ Cluster
กาหนด)

กิจกรรมการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
ต.ค.60

10,482,710
18,505,800
3,278,500

พ.ย.60

343,830 1,195,825

9. เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติครม.

ม.ค.61

ก.พ.61

509,110

703,425 1,259,560

0

0

3,145,800

15,000

244,550

250,130

มี.ค.61

0 7,680,000 7,680,000
896,900

128,200

104,100

เม.ย.61

พ.ค.61

396,060 1,017,260

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

882,555

625,360

251,400

173,225

0

0

0

0

0

0

144,100

125,130

692,360

278,010

365,460

34,560

32,267,010 358,830 1,440,375 6,521,030 1,406,010 8,511,625 9,043,660 540,160 1,142,390 1,574,915 903,370 616,860 207,785
100

1.11
1.11

7. ร้อยละการเบิกจ่ารายไตรมาส
8. เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย

ธ.ค.60
3,125,100

ประโยชน์ที่
จะได้รับ

4.46

20.21

4.36

5.58

25.79

30.14

25.34
11

22
30

10. เป้าหมายการเบิกจ่ายตจามกพร.

26.38

28.03

1.67

56.52

84.55

86.22

84.40
33

44

55
52

4.88

2.80

89.76

94.64

97.44

94.53
66

77

88

1.91

99

100
96
96

0.64

99.36 100.00
100.00

73
53
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3.54

ผู้รับผิด
ชอบ

