การประชุมสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของผู้อานวยการ
และองค์ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกากับ ติดตาม การ รับทราบ
บริหารงานสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการประชุมประจาเดือน โดยการประชุมสานักฯ
ครั้ ง ที่ 2 มี ป ระเด็ น ส าคั ญ คื อ 1) การติ ด ตามผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณส านั ก อนามั ย
สิ่งแวดล้อม ในระหว่าง เดือนตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกาหนด 2) การชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์และ
คัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่ว ยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และ ๓) การนาเสนอกรอบการขับเคลื่อนงาน (House Model) ของกลุ่มงานต่อเนื่อง
จากการประชุมในครั้งที่ ๑
รายงานการประชุมสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2562
รับรองรายงานการประชุม
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3.1 หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย
รับทราบ และเห็นชอบตามที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นาเสนอแนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อการลง
นามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยกร่างตัวชี้วัด
หน่วยงานที่ต้องทาคารับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมอนามัยกาหนดให้แต่ละหน่วยงาน ทาคารับรองฯ ตามตัวชี้วัดฯ รวม ๑0 ตัวชี้วัด ภายใต้
กรอบกรอบตัวชี้วัดที่เป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย จานวน
๕ ตั ว และตั ว ชี้ วั ด ตามภารกิ จ รอง/สนั บ สนุ น กรมอนามั ย จ านวน ๕ ตั ว ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ห าร
ยุทธศาสตร์ เสนอร่างตัวชี้วัดฯ ของสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑. นโยบายสาคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย ได้แก่
1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
สรุปประเด็น/สถานการณ์

วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ์

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของผู้อานวยการ
และองค์ประชุม

Hospital (กลุ่ม พช. รับผิดชอบหลัก)
2) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ (ตัวชี้วัด: ร้อยละ 5 ของ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและ
ท้องถิ่นน่าอยู่ (กลุ่ม พช. รับผิดชอบหลัก)
3) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
(ประเด็นสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยติดเชื้อ) (กลุ่ม พบ. รับผิดชอบหลัก)
4) ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) (กลุ่ม พม. รับผิดชอบหลัก)
5) ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนาเข้าในระบบ DoH Dashboard (กาหนด
ประเด็นปฏิกูล/ติดเชื้อ) (กลุ่ม พบ.รับผิดชอบหลัก)
2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย ได้แก่
๑) ร้อยละความสาเร็จของการควบคุมกากับบริหาร (กลุ่ม บย.และอก. รับผิดชอบหลัก)
๒) ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (กลุ่ม พภ. รับผิดชอบหลัก)
๓) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่ม บย.และอก.รับผิดชอบหลัก)
๔) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 /PMQA 4.0 (ทุกกลุ่มร่วมรับผิดชอบ)
๕) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
(กลุ่ม บย.รับผิดชอบหลัก)
3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
รับทราบ
งบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นาเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) โดยพบว่า ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เบิกจ่ายงบประมาณ (งบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ผ่าน
ระบบ GF แล้วร้อยละ ๐.๒๓ (ยอดเงิน ๒๔,๙๙๕ บาท) ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายเดือนตุลาคม
2562 ที่กาหนดเป้าหมายร้อยละ ๒๒ และกรมอนามัย กาหนดให้ภายในเดือนธันวาคม (ไตร
มาส ๑) ทุกหน่วยงานต้องมีการเบิกจ่ายในระบบ GF ร้อยละ ๗๓ ดังนั้น ทุกกลุ่มงานต้องเร่งรัด

วาระการประชุม

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปประเด็น/สถานการณ์
การดาเนินงานตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด และให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตามหากพิจารณายอดการใช้จ่ายงบประมาณรายกลุ่ มงานเปรียบเทียบกับ
แผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน พบว่า กลุ่มพม. มีการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด คือ ร้อยละ
๑๔.๗ รองลงมาได้แก่ กลุ่ม พภ. ร้อยละ ๓.๑๗ กลุ่ม พช. ร้อยละ ๒.๗๔ กลุ่ม พบ. ร้อยละ
๒.๓๒ และกลุ่ม บย. ร้อยละ ๑.๒๗ ตามลาดับ นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงานอื่น รวม ๑8๐,๐๐๐ บาท
(โอนเงินให้สานักผู้สูงอายุ ๓๐,๐๐๐ บาท สาหรับการประชุมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวัยทางาน กลุ่มวัยผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยอนามัยสิ่งแวดล้อม โอนให้
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า ๑๐๐,๐๐๐ สาหรับการประชุม EHA Forum และโอนให้ศูนย์
ห้ องปฏิ บั ติ การกรมอนามัย ยอดเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรั บการตรวจวิ เคราะห์ ท างห้ อ ง
ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
4.1 แนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการนาเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกกลุ่ม
งานยังดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนด จึงมีข้อเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ให้ทุกกลุ่มงาน ทบทวนและเร่งรัดการดาเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนเดิมที่ล่าช้าในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ๒๕๖๒ และให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จในไตร
มาส ๑ และปรับกิจกรรมบางกิจกรรมในไตรมาส 3 และ 4 มาดาเนินการในไตรมาส 1
๒. ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทีเ่ ดิมกาหนดไว้ในช่วงไตรมาส
ที่ ๓ และ ๔ ให้มีการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส ๑ แทน
๓. ส านั ก ฯ โดย กลุ่ ม บย. จะมีการสื่ อผลการเบิ กจ่า ยงบประมาณรายกลุ่ ม และราย
โครงการผ่าน Line Group สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน เพื่อให้
เห็ น ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายกลุ่ ม และในกรณีที่กลุ่ มงานไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด กลุ่ม บย. จะดาเนินการดึงงบประมาณกลับ และเสนอ

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของผู้อานวยการ
และองค์ประชุม

ที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นข้อเสนอต่อการเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กลุ่ม บย. เสนอ ดังนี้
๑. กิจกรรมและงบประมาณที่ต้องดาเนินการและ
เบิกจ่ายตามแผนเดิม ในเดือนตุลาคม ถึง ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทุกกลุ่มจะเร่งใช้งบประมาณให้ได้
ตามแผนฯ ซึง่ แต่ละกลุม่ กาหนดแผนการใช้งบประมาณ
แล้ว ดังนั้นสามารถดาเนินการได้ตามกาหนด
๒. ประเด็นข้อเสนอให้มีการปรับแผนกิจกรรมและการ
ใช้ เ งิ น งบประมาณจากไตรมาส ๓ และ ๔ ย้ า ยมา
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาส ๑ ที่ประชุมเห็นว่า บาง
กิ จ กรรมสามารถปรั บ แผนได้ ต ามที่ เ สนอ แต่ บ าง
กิจกรรมเป็นลักษณะการจัดจ้างที่ต้องแบ่งจ่ายเงินตาม
ขอบเขตของ TOR ที่กาหนดยังไม่ส ามารถปรับมา
เบิกจ่ายในไตรมาส ๑ ได้

วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ์
คณะกรรมการติ ดตาม เร่ง รัด การเบิกจ่า ยงบประมาณฯ พิจารณา เพื่อบริห ารจัดการใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อสานักสามารถบรรลุเป้าหมายร้อยละ 73 ภายในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562
๔. หากกิจกรรมใดมีแผนลงพื้นที่ ให้ทาการยืมเงินออกมาจากระบบก่อนเพื่อให้เห็นการ
ใช้งบประมาณ โดยสามารถยืมก่อนล่วงหน้าได้ 15 วัน
4.๒ ทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนงานและเป้าหมายของโครงการสาคัญของสานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม (House Model)
1) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ (พม.) นาเสนอ House Model ภายใต้การ
ดาเนินงาน 2 โครงการสาคัญ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุราคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และมลพิษ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีเป้าหมายคือ
- อปท. (นาร่อง) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดละ 1 แห่ง
มีการพัฒนาระบบการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจัดการเหตุราคาญได้ตาม
มาตรฐาน (15 แห่ง)
- มีร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข จานวน 3 ฉบับ
- ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง จานวน 2 ชุมชน มีการเฝ้าระวังสุขภาพและรอบรู้
สามารถปกป้องสุขภาพตนเองจากความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม (ชุมชนสารเคมีเกษตร ชุมชนคัดแยก
มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ อย่างละ 1 ชุมชน)
2. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ โดยมีเป้าหมายคือ
- สถานบริการที่พักชั่วคราว (โรงแรม รีสอร์ท) ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดละ 1 แห่ง มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน (จานวน 10 แห่ง)
- อปท. (นาร่อง) ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดละ 1 แห่ง มีการ
พัฒนาระบบการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจัดการเหตุราคาญได้ตาม
มาตรฐาน (จานวน 10 แห่ง)

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของผู้อานวยการ
และองค์ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบต่อกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน
และเป้าหมายของโครงการตามกลุ่มงานเสนอ และมี
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1. กลุ่ม พม. เสนอให้มีการบูรณาการงานพัฒนาอบต.
น่าอยู่ของกลุ่มพช. ร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
ท้องถิ่นด้านกฎหมาย โปรแกรมการบังคับใช้กฎหมาย
กิจการฯ และเหตุราคาญ เพื่อให้การทางานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมมีความครอบคลุมแต่ละมิติ และส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนงานที่กาหนด
2. กลุ่ม พภ.
- เสนอให้ทบทวนงานตามภารกิจ โดยเน้นการพัฒนา
หลักสูตรทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ และขอให้
ยังคงมีบทบาทในการจัดประชุมที่เป็นการประชุมสาคัญ
ที่มีรูปแบบการจัดงานที่ต้องเป็นเชิงพิธีการสาคัญของ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนการจัดการประชุมทั่วไป
ให้แต่ละกลุ่มงานดาเนินการจัดการประชุมด้วยตนเอง
โดยให้กลุ่มอานวยการสนับสนุนการจัดการประชุมและ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณจากการจัดประชุมให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
-ประเด็นการขอเพิ่มจานวนบุคลากรของกลุ่ม พภ.

วาระการประชุม

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของผู้อานวยการ
และองค์ประชุม
- ชุมชนนาร่องในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จานวน 1 ชุมชน
ที่ปัจจุ บัน ไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติง านตามภารกิจ ที่
มีการเฝ้าระวังสุขภาพและรอบรู้ สามารถปกป้องสุขภาพตนเองจากความเสี่ยง
ประชุ ม เสนอให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม งาน ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
การลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
ดาเนินงานของกลุ่ม พภ. ในกรณีที่เป็น กิจกรรมสาคัญ
2) กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม (พภ.) นาเสนอ และต้ อ งระดมก าลั ง คนเข้ า ร่ ว มด าเนิ น การให้ บ รรลุ
House Model ภายใต้การดาเนินงาน 1 โครงการสาคัญ คือ โครงการเสริมสร้างความ
เป้าหมายไปพลางก่อน และกลุ่ม อก. สนับสนุนให้เกิด
เข้มแข็งภาคีเครือข่ายและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายคือ
การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบกรมอนามัย
- ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. กลุ่ ม บย. สื บ เนื่ อ งจากกรณี ที่ มี ก ารปรั บ บทบาท
- ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภารกิจงานของกลุ่ ม งาน ดังนั้น เสนอให้กลุ่ ม บย. จัด
- บุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ประชุ ม ทบทวน SOP
ส าคั ญ ของส านั ก อนามั ย
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่ อ ให้ ก ารท างานเป็ น ไปอย่ า งมี
ทั้งนี้ กลุ่ม พภ. เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ทบทวนด้านกาลังคนของกลุ่มงาน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปหน่วยงานอื่น และบางรายขอลาคลอด
ทาให้เกิดภาระงานต่อบุคคลมากเกิดสมควร จึงขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการทางาน
3) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.) นาเสนอ House Model ภายใต้การดาเนินงาน 1
โครงการส าคั ญ คื อ โครงการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และติ ด ตาม
ประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป้าหมายคือ
- มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560-2565
- มีรายงานความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ประจาปี
1 ฉบับ
- มีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ
- มีระบบข้อ มูล และสารสนเทศด้ านอนามัย สิ่ งแวดล้ อ มเพื่อ การบริห ารเชิ ง
ยุทธศาสตร์ 1 ระบบ
- ยกระดับเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) และมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ PMQA
สรุปประเด็น/สถานการณ์

วาระการประชุม

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของผู้อานวยการ
และองค์ประชุม
๔.๔ (ร่าง) คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสานักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่
ประธานมอบหมายให้กลุ่ม บย. นาประเด็น (ร่าง)
องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการฯ เสนอในการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.) นาเสนอ (ร่าง) คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ
ประชุมผู้บริหารสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม (STAFF)
ขับเคลื่อนสานักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณา
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เสนอให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธการ เห็นชอบต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ กาหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม
ขับเคลื่อนงานของสานักฯ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖3
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและกาลังคนขององค์กร
สรุปประเด็น/สถานการณ์

