รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย ตู้แก้ว
2. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
3. นางปรียานุช บูรณะภักดี
4. นางปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี
5. นางณีรนุช อาภาจรัส
6. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
7. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์
8. นางสุนีย์ รัตนาวลีกุล
9. นางสาวรุจิรา ไชยด้วง
10. นางพรสุดา ศิริ
11. นางสาวชไมพร เป็นสุข
12. นางสาววิภา รุจิจนากุล
13. นายทัยธัช หิรัญเรือง
14. นางมลฤดี ตรีวัย
15. นางสาวณัฐวดี แมนธี
16. นางสาววรรณนิภา สิงห์สำราญ
17. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี
18. นายเอกราช บัวทอง
19. นางวรภา บุญคลัง
20. นางสาวศรีสมร จำเริญศักดิ์ศรี
21. นางแสงสุวรรณ ศิริพันธ์
22. นางสาวอรัญญา ดวงบุ
23. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด
24. นางสาวภัสราภรณ์ รักษาแก้ว
25. นางอุไรพร ถินสถิตย์
26. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม
27. นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา
28. นายอมร เมืองแก้ว
29. นางสาวชญานิศ มีล่อง
30. นางสาวจันท์จิรา ตรีสิทธิมากุล
31. นายวนนท์ บากี
32. นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตู้ แ ก้ ว ผู้ อ ำนวยการสำนั ก อนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มแจ้ งข้ อ มู ล สำคั ญ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ กรณี
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคปอดอั ก เสบจากไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID) โดยกรมอนามั ย
กำหนดให้มีการตั้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย เพื่อระดมกำลังคน
ในการทำหน้าที่ให้ความรู้สำหรับประชาชนต่อภาวะฉุกเฉิน และระงับการแพร่ของเชื้อไวรัสในประเทศ โดยกระทรวง
สาธารณสุ ขกำหนดมาตรการ ๓ ระดับ ประกอบด้วย ๑) การตรวจคัดกรองที่ด่านคนเข้าเมือง (ด่า นควบคุมโรค)
๒) การคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในในประเทศได้แก่ สถานพยาบาล ๓) การป้องกันระงับ แพร่เชื้อในประเทศ โดยผ่าน
การให้ความรู้ความเข้าใจ ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนัก ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินงานและร่วมมือใน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทร์ที่ 1๓ มกราคม 256๓ เวลา ๑๓.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๓ ข้อมูลจากกองคลังงบประมาณทั้งหมดของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 12,444,740.00
ล้าน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ35.33 (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน) ยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนดไว้ ใ นเดื อ นมกราคม 2563 ให้ ไ ด้ ร้ อ ยละ90 คื อ 6,803,033.57 ล้ า น สำหรั บ งบดำเนิ น งาน
จาก 5,563,240.00 ล้าน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒.๒๕ (กำหนดเป้าหมายเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ที่ร้อยละ ๙๐)
เบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) รายกลุ่ม ดังนี้

-๓-

กลุ่มที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ โดยเบิกจ่ายได้ร้อยละ
83.67 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.04 และกลุ่มพัฒนาความร่วมมือและ
ศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 64.74
สำหรับรายจ่ายอื่น ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอการทำสัญญากับผู้
รั บ จ้ า ง (สถาบั น การศึ ก ษา) ที่ มี ข้ อ จำกั ด เรื่ อ งระเบี ย บวิ ธี ก ารรั บ งาน และเอกสารการทำสั ญญาไม่ ถู ก ต้ อ ง
โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายดังนี้

งบรายจ่ายอื่นที่มีผลการเบิ กจ่ายสามลำดับแรก ได้แก่ โครงการวิจัยพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยมีการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 15.55 โครงการวิจัยพัฒนา
รูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผู้สูงอายุ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.78 และโครงการวิจัยการศึกษาระบาด
วิท ยาและการจั ด การของเสี ย ทางการแพทย์ จ ากสถานบริก ารการสาธารณสุ ข ในสั งกั ดสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.69 รวมการเบิกจ่ายทั้งหมดของงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายทั้งหมดได้ร้อยละ 5.49
โดยสรุปโครงการวิจัยทุกโครงการยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในไตรมาสที่ ๒
(ร้อยละ ๙๕)

-๔๓.๒ ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ข้อมูล ณ เดือนมกราคมพบว่า ตัวชี้วัดเข้าระบบครบทุกรายการตามที่ กพร.กำหนดแล้ว โดยกลุ่มบริห าร
ยุทธศาสตร์ได้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด พบว่าปัญหาเรื่องการสร้าง URL ไม่ตรงกับหลักฐาน และ
ปัญหาการแชร์ข้อมูลใน Google drive ไม่ปลดล็อครหัสการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ คณะกรรมการฯ ไม่
สามารถเห็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ โดยบย.ได้ดำเนินการประสานและแก้ไขแล้ว จากนั้นกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
สำคัญของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอความก้าวหน้าขั้นตอนการบริหารงานและขับเคลื่อนงานตัวชี้วัด ดัง
ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานในระบบสำหรับเดือนกุมภาพันธ์โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

-๕ตัวชี้วัดที่: 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. จัดประชุมราชการผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างแนว
ทางการดำเนินงานและเกณฑ์ GCH
ระดับ รพ.สต.

วันที่เริ่ม
1 ต.ค. 62

วันที่สิ้นสุด
31 มี.ค. 63

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
GREEN & CLEAN Hospital
3. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน
GREEN & CLEAN Hospital

1 ต.ค. 62

31 มี.ค. 63

1 ต.ค. 62

31 มี.ค. 63

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกวดนวัตกรรม GREEN &
CLEAN Hospital
5. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเกณฑ์และแนวทางการ
ประกวดนวัตกรรมGREEN & CLEAN
Hospital
6. ประชุมวิชาการการมีส่วนร่วมในการ
รองรับและเท่าทันการแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสำหรับภาคสาธารณสุข
(Climate Resilience Healthcare)
7. จั ด การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง LCH
และแนวทางการดำเนินงาน สำหรับ รพ.
ต้นแบบ

1 ต.ค. 62

31 มี.ค. 63

1 ต.ค. 62

31 มี.ค. 63

1 ต.ค. 62

31 มี.ค. 63

1 ต.ค. 62

31 มี.ค. 63

ผลการดำเนินงาน
จัดประชุมราชการผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่าง
แนวทางและเกณฑ์ GCH ระดับ รพ.
สต. ในวันที่ 8 ต.ค. 62 ณ ห้อง
ประชุมชิต ชัยวงศ์
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่
1405/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2562
จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN Hospital วันที่
16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ชิต ชัยวงศ์
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่
107/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม
2563
จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 21
พฤศจิกายน 2562
จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 31
มกราคม 2563
รายงานในเดือนมีนาคม

จัดการประชุมชี้แจงและแนะนำ
แนวทาง LCH และแนวทางการ
ดำเนินงาน รพ.เป้าหมาย 2 แห่ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ก.พ. 63 ณ
โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ก.พ.
63 ณ โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร

-๖ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ร้อยละ
80 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)
(ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นายทัยธัช หิรัญเรือง
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. การพัฒนาระบบกำกับ
ติดตามการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ (Manifest System)
- จัดประชุมเพื่อพัฒนากลไก
ความร่วมมือและขับเคลื่อน
กลไกกำกับติดตามการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ
- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อกระทรวง
สาธารณสุขให้โรงพยาบาลใน
สังกัด สธ. และสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งาน
โปรแกรมกำกับการขนส่งมูล
ฝอยติดเชื้อ (Manifest
Online)
2. การพัฒนาแผนปฏิบัติ
การการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564
- การจัดทำร่างแผนปฏิบัติ
การการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564
3. การพัฒนากฏหมายด้าน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- การตรวจแนะนำและ
ประเมินผลการบังคับใช้กฏ
กระทรวงว่าด้วยการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

18 ธค. 62
29 ธค. 62
1 ธค. 62

18 ธค. 62
29 ธค. 62
1 มีค. 63

1 ธค. 62

10 มค. 63

9 ธค. 62,
13-14 มค. 63
ธค. 62

9 ธค. 62, 1314 มค. 63
30 มีค. 63

ผลการดำเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อพัฒนา
กลไกความร่วมมือและ
ขับเคลื่อนกลไกกำกับ
ติดตามการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- มีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อกระทรวงสาธารณสุขให้
โรงพยาบาลในสังกัด สธ.
และสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้งานโปรแกรม
กำกับการขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อ (Manifest Online)

- มีร่างแผนปฏิบัติการการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2562 – 2564 (ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ของกองแผนงาน กรม
อนามัย)
- ลงพื้นที่การตรวจแนะนำ
และประเมินผลการบังคับ
ใช้กฏกระทรวงว่าด้วยการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545 จำนวน 3 ครั้ง
- มีร่างกฎกระทรวงแก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงว่า

-๗ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
- ศึกษา ทบทวน และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. ....
4. การพัฒนาวิชาการด้าน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อในชุมชน

วันที่เริ่ม

23 ธค. 62

วันที่สิ้นสุด

24 ธค. 62

ผลการดำเนินงาน
ด้วยการกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.

- ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อในชุมชน
- มีชุดข้อมูลแนว
ทางการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อใน
ชุมชน (ถุงล้างไต)

ตัวชี้วัดที่ 1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวภัสราภรณ์ รักษาแก้ว
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่ม
1 ธ.ค. 62

วันที่สิ้นสุด
21 ม.ค. 63

ผลการดำเนินงาน
มีคำสั่งคณะอนุกรรมการเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตาม
คำสั่งสำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม

7 ม.ค. 63

30 ก.ย. 63

มีแผนการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
เฝ้าระวังของสำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ
เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

19 ธ.ค. 62

31 มี.ค. 63

มีแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ฐานข้อมูลสนับสนุนงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

4. การจัดทำข้อมูลนำเข้าใน
ระบบ DoH Dashboard

1 ม.ค. 63

31 ม.ค. 63

มีข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ
DoH Dashboard

-๘ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
5. การติดตามผลการนำเข้า
ข้อมูลในระบบ DoH
Dashboard

วันที่เริ่ม
1 ก.ย. 63

วันที่สิ้นสุด
30 ก.ย. 63

ผลการดำเนินงาน
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่: 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมการกำกับดูแลการบริหารงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์ ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
วันที่เริ่ม
การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
1. ทบทวนรายชื่อจัดทำ
ต.ค.62
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้
ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
2. วิเคราะห์ ทบทวนผลการ
ต.ค.62
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจ
สอบภายในประจำหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. จัดทำแผนการดำเนินงาน
ต.ค.62
ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงานของสำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ
4. จัดทำแบบรายงานผลการ
ต.ค.62
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. จัดทำ Flow Chart
ต.ค.62
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ตรวจ
สอบภายในประจำหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน

ม.ค.63

1 ครั้ง  ดำเนินการ
แล้ว (ม.ค.63)

ม.ค.63

1 เรื่อง  ดำเนินการ
แล้ว

ต.ค.62

1 แผน  ดำเนินการ
แล้ว

ก.ย.63

6. จัดทำสรุปผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน
งบประมาณ พ.ศ.2563
เสนอ ผอ.สว. เพื่อทราบ และ
นำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ว. เพื่อ

ก.ย.63

4 ไตรมาส  ดำเนินการ
แล้ว ไตรมาสที่ 1
(ครบถ้วนทันเวลาที่กำหนด
ภายใน 15 มค.63)
1 ครั้ง  ดำเนินการ
แล้ว พร้อมแจ้งผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน
ของสำนัก ว. ทราบทาง
อนามัยเมล์
1 ครั้ง  (อยู่ระหว่างรอ
ดำเนินการ)

ต.ค.63

ธ.ค.63

-๙ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
เผยแพร่ให้บุคลากรใน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน

7. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดวาง
ระบบและการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
การควบคุมภายใน
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดวาง
ระบบและการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
2. ชี้แจงการดำเนินงาน
ตามระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน โดยแจ้งในการ
ประชุมสำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. จัดทำรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (ปค.4)

ต.ค.62

ม.ค.63

1 ครั้ง  ดำเนินการ
แล้ว (ม.ค.63)

ต.ค.62

ม.ค.63

1 ครั้ง  ดำเนินการ
แล้ว (ม.ค.63)

ม.ค.63

ม.ค.63

1 ครั้ง  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการรายงานผลของ
เดือน ม.ค.63 (19 ก.พ.
63)

ก.ย.62

ก.ย.62

ก.ย.62

ก .ย.62

ก.พ.63

มี.ค.63

1ครั้ง  ดำเนินการแล้ว
รอบ 12 เดือน ปี 62
(ครบถ้วนทันเวลาที่กำหนด
ภายใน 15 ก.ย.62)
1 ครั้ง ดำเนินการแล้ว
รอบ 12 เดือน ปี 62
(ครบถ้วนทันเวลาที่กำหนด
ภายใน 15 ก.ย.62)
2 ครั้ง  ดำเนินการแล้ว
รอบ 12 เดือน ปี 62
(ครบถ้วนทันเวลาที่กำหนด
ภายใน 15 ก.ย.62)
 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ รอบ 12
เดือน ภายใน 15 ก.ย.62
อย่างน้อย 4 กระบวนการ
 (อยู่ระหว่างรอ
ดำเนินการจัดประชุมทบทวน
Flow Chart)

4. วิเคราะห์/กำหนด
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
5. จัดทำรายงาการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ปค.5)

6 . ทบทวนการจัดทำผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน Flow Chart
และ หรือกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ

-๑๐ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
ความโปร่งใสและการสอบ
ทานการ ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน

7. จัดทำรายงานการ
ติดตามรายงานการ
ประเมินผลควบคุม ภายใน
(แบบติดตาม ปค.5 ส่วน
งานย่อย)
8. ติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมใน

มี.ค.63

ก.ย.63

2 ครั้ง  อยู่ระหว่างรอ
ดำเนินการ รอบ 6 เดือน
(มี.ค. 63) / รอบ 12
เดือน (ก.ย 63)

ก.ย.63

ก.ย.63

1 ครั้ง  (อยู่ระหว่าง
รอดำเนินการ)

ตัวชี้วัดที่: 2.2.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี Happy Body)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางปรียานุช บูรณะภักดี
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. Time line ส่งเสริม
สุขภาพ 63

วันที่เริ่ม
ก.พ.62

วันที่สิ้นสุด
ก.ย.62
1.

2.ประกาศนโยบายองค์กร
สร้างสุข

ก.พ.62

ก.ย.62

ผลการดำเนินงาน
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อน
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรฯ
2.แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด
ของกรมอนามัย ประจำปี 63
3.Time line ส่งเสริมสุขภาพ
63
4.แผนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
63
5.ออกกำลังกาย พย.62
6.มาตรการและกิจกรรมของ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
7.ตาราง BMI สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม
1.มาตรการและกิจกรรมของ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

-๑๑ตัวชี้วัดที่: 2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ Data
Management & Knowledge Management)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางปรียานุช บูรณะภักดี
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. แผนการจั ด การข้ อ มู ล
และความรู้

วันที่เริ่ม
ม.ค.62

วันที่สิ้นสุด
ก.ย.62

1.

2.
3.
4.
5.

ผลการดำเนินงาน
- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนสานักอนามัย
สิ่งแวดล้อมสู่องค์กรฯ
- มีคำสั่งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมความผูกพันขององค์กร
แผนการจัดการข้อมูลและ
ความรู้
- มีมาตรการและกิจกรรมของ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ63
KM การรับมือไวรัสโคโรนา

ตัวชี้วัดที่: 2.2.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร Employee
Engagement)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางปรียานุช บูรณะภักดี
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. เอกสารหมายเลข 1
สว. ถ่ายทอด KPI ระดับ
หน่วยงาน

วันที่เริ่ม
ธ.ค.62

วันที่สิ้นสุด
ก.ย.62

ผลการดำเนินงาน
1. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 2563
2. แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด
ของกรม ประจำปี 63

2. Time line ส่งเสริม
สุขภาพ 63

ก.พ.62

ก.ย.62

1. - มีแนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดของกรม ประจำปี 63
- มีมาตรการและกิจกรรมของ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
- มีกิจกรรมปิ่นโตปาร์ตี้ พ.ย.
62 – ม.ค.63
- คัดเลือกและประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าอบรม OSOF

-๑๒ตัวชี้วัดที่: 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมชี้แจงทำ
ต.ค. 62
ม.ค. 63
4 ครั้ง โดยชี้แจงแนวทางการ
ความเข้าใจต่อการพัฒนา
เบิกจ่ายงบประมาณ ในการ
แผนงาน และงบประมาณ
ประชุมสำนักฯ ประจำเดือน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. การรวบรวมข้อมูลการ
ต.ค. 62
ม.ค. 63
4 ครั้ง โดยนำข้อมูลลงระบบการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณแยกราย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการ และลงระบบ DOC
ประจำเดือน
กรมอนามัยทุกเดือน
3. การแจ้งข้อมูล
ต.ค. 62
ม.ค. 63
4 ครั้ง โดยชี้แจงแนวทางการ
ความก้าวหน้าของการเบิก
เบิกจ่ายงบประมาณ ในการ
จ่ายเงินงบประมาณสำนัก
ประชุมสำนักฯ ประจำเดือน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ราย
เดือน
4. การจัดทำรายงานผล
ต.ค. 62
ม.ค. 63
4 ครั้ง โดยชี้แจงแนวทางการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในการ
รายเดือนต่อหัวหน้าหน่วย
ประชุมสำนักฯ ประจำเดือน
และนำขึ้นเว็ปไซด์
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ : 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1. หมวด 3 ทบทวนและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและกลุ่มเครือข่าย
2. หมวด 3 การสำรวจความ
ต้องการความคาดหวังและ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภาคีเครือข่าย
3. หมวด 5 แผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่เริ่ม
มี.ค.63

วันที่สิ้นสุด
มี.ค.63

ผลการดำเนินงาน
1 ครั้ง  อยู่ระหว่ารอ
ดำเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง

ต.ค.62

ม.ค.63

1 ครั้ง  อยู่ระหว่ารอ
ดำเนินการ จัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง

ต.ค.62

ต.ค.62

1 ครั้ง  อยู่ระหว่ารอ
ดำเนินการจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง

-๑๓ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
4. หมวด 5 แผนสร้างความ
ผาสุก

วันที่เริ่ม
ต.ค.62

วันที่สิ้นสุด
ต.ค.63

5. หมวด 6
- ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนงานที่สร้างคุณค่า
และสนับสนุนของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม
- ทบทวนและปรับปรุง
ฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่ม
เครือข่าย

ก.พ.63

ก.พ.63 มี.ค.63
พ.ค.63
มิ.ย.63

ผลการดำเนินงาน
1 แผน  อยู่ระหว่ารอ
ดำเนินการจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
4 ครั้ง อย่างน้อย 4
กระบวนการ
 (อยู่ระหว่างรอดำเนินการ
จัดประชุมทบทวน Flow
Chart)

ตัวชี้วัดที่: 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน
1.จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 กรมอนามัย รอบ
6 เดือน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำรายงานข้อมูลการ
ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการรายกลุ่ม

วันที่เริ่ม
ต.ค. 62

วันที่สิ้นสุด
ม.ค. 63

ผลการดำเนินงาน
- มีแผนปฏิบัติการ 1 ครั้ง โดย
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในการประชุม
สำนักฯ ประจำเดือน

ต.ค. 62

ม.ค. 63

3.นำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามแผนในการ
ประชุมประจำเดือน ของ
สำนักฯ

ต.ค. 62

ม.ค. 63

- มีรายงานการติดตาม 4 ครั้ง
- มีหนังสือราชการแจ้งกอง
แผนงาน 1 ครั้ง ขอปรับ
แผนปฏิบัติการ ตามนโยบาย
กรมอนามัย
- มีรายงานผลการดำเนินงาน
เทียบตามแผน 4 ครั้ง โดย
ชี้แจงในการประชุมสำนักฯ
ประจำเดือน

มติที่ประชุม รับทราบและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 1)ตัวชี้วัดควรตกลงให้เป็นข้อตกลงเดียวกัน 2) การดำเนินงาน
ทุกครั้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

-๑๔๓.๓ รายงานความก้าวหน้า ตาม Small Success ไตรมาส ๑ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ผู้แทนกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการสำคัญ นำเสนอผลสำเร็จตาม ตาม Small Success ไตรมาส ๑ ที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งทุกโครงการสำคัญดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและตาม Small Success ไตรมาส ๑ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหลัง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหลัง ตาม Timeline ที่กรม
อนามัยกำหนด ทั้งนี้ให้กำหนดสัดส่วนงบประมาณตามกรอบการบริหารงบประมาณ การจัดทำแผนงาน โครงการของ
หน่วยงานงาน ดังนี้
1.งานยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก 5 cluster หลั ก + HL : 50% หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก 4กลุ่ ม วั ย /อนามั ย
สิ่งแวดล้อม/เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตาม House model
2.งานภารกิจประจำclusterสนับสนุน + ขับเคลื่อนองค์กร: 20% หน้าที่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนับสนุน/ภารกิจ
ประจำ/พัฒนาองค์กร
3.บริหารหน่วยงานเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน: 30% หน้าที่ เช่น ค่าโอที ค่าจ้างเหมาบริการ เดินทางราชการ ซ่อมบำรุง
น้ำมัน สาธารณูปโภค (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ)
ซึ่ ง หากพิ จ ารณางบประมาณจั ด สรรในภาพรวมสำนั ก อนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม รอบ ๖ เดื อ นหลั ง สามารถ
คาดการณ์การงบประมาณได้ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณ
1.ยอดเงินคาดการณ์งบประมาณ สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม
รอบ 6 เดือนหลัง
2.ยอดเงินที่ถูกหักตาม ร้อยละของการเบิกจ่ายของ
หน่วยงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย
3.เหลือวงเงินประมาณการณ์
-ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์หลัก และภารกิจประจำ
-ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
4.ยอดเงินรวมงบประมาณตามแผนกิจกรรมของ
กลุ่มงาน(ไตรมาส 2 (ส่วนที่เหลือ) + ไตรมาส 3
และ ไตรมาส 4 ที่กลุ่มงานเสนอแผน) (ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์)

ยอดเงิน (บาท)
4,987,318
486,517.15
4,500,000
- ยอด 3,150,000
- ยอด 1,350,000
9,912,882.00

-๑๕โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการพิจารณาสำคัญดังนี้

ทั้งนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้เสนอรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณรายโครงการ ดังนี้

-๑๖๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
กิจกรรมที่คงไว้
กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
ขอปรับงบประมาณ
1. จัดประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
1.จ้างพัฒนาระบบควบคุมกำกับการ เสนอขอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest
702,425 บาท
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
System) (หากไม่ดำเนินการในปีนี้ พิจารณาเหลือ
2. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อ
สามารถใช้ระบบเก่าไปก่อนได้
389,975 บาท
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ
หรือไม่)
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย 2. ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง
ติดเชื้อในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
บุคลากรในการกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เชื้อ แบบ Digital tracking Infectious Waste
(ไม่จัดประชุมได้หรือไม่)
4. ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ 3. ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการจัดการ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
สาธารณสุข (ปรับจากประชุม 4 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง) ชุมชน (ดำเนินการปี 64)
5. ลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแหล่งกำเนิด
ผู้เก็บขน และผู้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ตัดงบประมาณ
ไตรมาส 3 เพราะตามแผนเกณฑ์ทำเสร็จไตรมาส 4)
6. จัดจ้างเก็บและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และ
คาดการณ์การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พร้อมจัดทำข้อเสนอต่อการกำหนด
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน
๒.โครงการพัฒนาระบบการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ
กิจกรรมที่คงไว้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วม
สาธารณะไทยและแนวทางการสรรหาสุดยอดส้วม
ระดับประเทศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือ
ระหว่างกรมอนามัยและบริษัทผู้ประกอบการค้า
น้ำมัน และรณรงค์พัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะ
ในช่วงเทศกาล (ให้ทบทวนกระบวนการดำเนินงาน
อีกครั้ง)
3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วม
ระดับประเทศ
4. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลตาม
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจำปีและการฝึกอบรม

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
1.จ้างเหมาศึกษาและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงส้วมสาธารณะ
2.ลงพื้นที่พัฒนาและสนับสนุนการใช้
กฎหมาย (ใช้งบบริหารจัดการ)
3. ลงพืน้ ที่ติดตามการดำเนินงาน
พัฒนารูปแบบส้วมในพื้นที่
ยากลำบาก (ใช้งบบริหารจัดการ)

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
651,880 บาท
พิจารณา
162,000 บาท

-๑๗กิจกรรมที่คงไว้
ความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 (ให้ใช้งบ
เบิกจ่ายแทนกันในโครงการ OVCCA กรมควบคุม
โรค)

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับงบประมาณ

๓. โครงการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
กิจกรรมที่คงไว้
1.จัดประชุมจัดทำแผนตอบโต้เฉพาะภัย (Hazard
Specific Plan) และปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
1.จัดทำคู่มือการบัญชาการ
เหตุการณ์และมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย (ขอสนับสนุนกรม
อนามัย)
2. จัดจ้างผลิต ชุดความรู้ ข้อมูลผล
การวิเคราะห์ และข้อเสนอด้านการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกาะ กรณี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้
งบประมาณ)
3. พัฒนาชุดสาธิตด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย (ส่งรายการวัสดุให้ศูนย์
ดำเนินการ)
4. กิจกรรมอื่น ใช้งบกลางที่ได้รับ
สนับสนุนจากกรมอนามัย

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
92,600 บาท
พิจารณา
7,600 บาท

๔. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่คงไว้
1. จัดประชุมราชการคณะทำงาน PA-GCH เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน GCHและ
ทบทวนแนวทางการบูรณาการการดำเนินงาน
สำหรับผู้ปฏิบัติการระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ
2. จัดพิมพ์ใบประกาศรับรองการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ใน รพ.สต. ตามมาตรฐาน GCH ใน
รพ.สต.
3. จัดประชุมคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม
GCH

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
1.จัดการประชุมปฏิบัติการ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และ
ค้นหาประเด็นการขับเคลื่อนงานและ
ข้อเสนอการพัฒนา LCH สำหรับ
ประเทศไทย (ดำเนินการปี 64)
2. จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญ และ
นักวิชาการภายใน และนอกกรม
อนามัย เพื่อพัฒนาแนวทาง WASH ใน
HCF (ดำเนินการปี 64)

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
951,500 บาท
พิจารณา
346,120 บาท

-๑๘กิจกรรมที่คงไว้
4. จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกนวัตกรรม
GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ
5. จ้างทำแนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น
องค์กร ประเภทโรงพยาบาล LCH (งวด 2)
6. เดินทางไปราชการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสำรวจ
ข้อมูลและร่วมพัฒนารพ.ต้นแบบ LCH

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
3. ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจและเก็บข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital ระดับประเทศ (กลุ่มงานมี
การปรับวิธีการดำเนินการแล้ว)

ขอปรับงบประมาณ

๕. โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่คงไว้
1.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประสานและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงนโยบายในการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
“Healthy Community/City“
2. ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมิน
สถานการณ์และชุดความรู้การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่น
3. จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ/ต้นแบบ/แนว
ทางการดำเนินงาน เพื่อการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพของท้องถิ่นและชุมชน
4. จัดจ้างผลิตคู่มือแนวทางปฏิบัติการประเมิน
สถานการณ์และชุดความรู้การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่น
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นต้นแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนน่าอยู่ (อบรม อบต.
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ รุ่น 2 (ขอลดเหลือ
รุ่นเดียว)

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1.ประชุมจัดทำแนวทางร่วมกับ
เสนอขอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเวที 1,296,800 บาท
สานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่า
อยู่ เปิดพื้นที่การเรียนรู้และต่อยอด พิจารณา
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ 444,000 บาท
ชุมชนและท้องถิ่น (ใช้งบวิจัย
นวัตกรรมฯ ในการดำเนินการ)
2. จัดประชุมราชการเพื่อจัดทำ
หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา
ENH Inspector (หารือ
คลัสเตอร์ เพื่อให้ดำเนินการใด
ภาพรวม)
3. ประชุมปฏิบัติการ เพื่อการ
ออกแบบระบบ และกลไกการ
ดำเนินงานของ EnH Inspector
(หารือคลัสเตอร์ เพื่อให้ดำเนินการใด
ภาพรวม)
4. จัดการประชุมปฏิบัติการ แสริม
สร้างขีดความสามารถการดำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบทบาท
EnH Inspector (หารือคลัสเตอร์
เพื่อให้ดำเนินการใดภาพรวม)
5. ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการ
พัฒนาท้องถิ่นต้นแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนน่าอยู่ (ใช้
งบบริหารจัดการ)

-๑๙๖. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมที่คงไว้
กลุ่มงานสามารถปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ให้เป็นไปตามงบประมาณคงเหลือ
ของโครงการฯ ซึ่งปัจจุบัน เหลือรวมงบประมาณ
สำหรับโครงการนี้ ประมาณ 104,981 บาท

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
520,710 บาท
พิจารณา
104,981 บาท

๗. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมลพิษ เพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
กิจกรรมที่คงไว้
1. สนับสนุนและติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบ
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของ อปท.เป้าหมาย 2. จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับ
การบ่งชี้เหตุรำคาญ
3. ลงพื้นที่ทดลองใช้และประเมินผลเครื่องมือด้าน
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการฯ (ให้ใช้
งบประมาณร่วมกับกิจกรรมที่ 1 )
4. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเหตุ
รำคาญ
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ปรับลดจำนวนครั้ง
เหลือ 2 ครั้ง)
6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำ
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบ
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามสำรวจสถานการณ์
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท การนวด
ข้าวด้วยเครื่องจักร
9. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนว
ทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการฯ
ประเภทการนวดข้าวด้วยเครื่องจักร

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
1.ลงพื้นที่สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่
เพื่อกำกับติดตามและบังคับใช้
กฎหมายด้านการจัดการเหตุรำคาญ
และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(ใช้งบบริหารจัดการ)
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้เสียจากการประกอบกิจการฯ(ใช้
งบปี 64)
3. จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูล
สถานการณ์การปนเปื้อนสารเคมี
และให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงจากการรับสัมผัส
สารเคมีในชุมชน (ใช้งบปี 64)

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
757,295 บาท
พิจารณา
363,545 บาท

-๒๐กิจกรรมที่คงไว้
10. ค่าจ้างสอบเทียบ บำรุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สำรองไฟ
11. จัดประชุมเพื่อพิจารณาชุดความรู้เพื่อการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
12. จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการ
ปัญหาการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
13. จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการปัญหาคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับงบประมาณ

๘. โครงการพั ฒ นาอนามั ยสิ่ งแวดล้อ มเพื่ อ ลดผลกระทบต่อ สุข ภาพจากปั จจั ยเสี่ ยงด้า นอนามั ยสิ่ งแวดล้อ ม
ในพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรมที่คงไว้
กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
กลุ่มงานสามารถปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เฉพาะให้เป็นไปตามงบประมาณคงเหลือของ
โครงการฯ ซึ่งปัจจุบัน เหลือรวมงบประมาณสำหรับ
โครงการนี้ ประมาณ 227,595 บาท
๙. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
752,475 บาท

กิจกรรมที่คงไว้
1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัน
อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันประชุมวิชาการกรม
อนามัย ปี 2563
2. จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 6 คณะ
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
เชิดชูเกียรติประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
4. การลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. การจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติฯ
6. จัดทำ VTR นำเสนอผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ
7. จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินรางวัล
การประกวด คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
8. ค่ารางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ
9. จัดงานแถลงข่าวรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไทย ปี 2563

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
1,596,455 บาท

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
1.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ
เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ สำนัก ว. และนำมาพัฒนา
สมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน (ใช้งบบริหารจัดการ)

พิจารณา
227,595 บาท

พิจารณา
1,179,200 บาท

-๒๑กิจกรรมที่คงไว้
10. จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563
11. การจัดประชุมเพื่อรวบรวมและถอดบทเรียน
เพื่อผลิตชุดความรู้
12. จัดจ้างสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้และ
พฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมประชาชนในชุมชน
13.ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมตัดสินและสังเกตการณ์
รวมถึงถอดบทเรียน อสม.ดีเด่นระดับเขต ภาค และ
ประเทศ (ใช้งบวิจัย)

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับงบประมาณ

๑๐.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่คงไว้
1. ประชุมฝ่ายเลขานุการของแผนยุทธศาตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
3. จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. ประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม
6. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามขับเคลื่อน
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน คลัสเตอร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
7. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
8. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศติดตามโครงการ
สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
9. จัดประชุมเตรียมสารัตถะ และร่วมจัดทำข้อมูล
สำหรับประชุมต่างประเทศ และร่วมประชุมจัดทำ
แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
1. จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน คลัสเตอร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม (ขอสนับสนุนจากกรม
อนามัย)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง/
PMQA (จัดร่วมกับประชุมสำนักฯ)
3. จ้างทบทวน ศึกษาสถานการณ์
และประเมินผลโครงการ GREEN &
CLEAN Hospital (ดำเนินการเอง)
4. ลงพืน้ ที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการ
เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงาน
GREEN and CLEAN Hospital (ปี
63 ประเมินผลเชิงปริมาณ และปี
64 ประเมินผลเชิงคุณภาพ)

ขอปรับงบประมาณ
เสนอขอ
1,918,742 บาท
พิจารณา
400,074 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอให้ทุกกลุ่มงานทบทวนกิจรรมสำคัญรายโครงการอีกครั้ง เพื่อปรับงบประมาณตาม
ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เสนอ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดของคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักฯเป็นหลัก

-๒๒วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การดำเนินการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการรับมือการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVIC2019) โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่เว็ปไซด์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ในปัจจุบันจึงได้มีการจัดตั้งประชุมคณะกรรมการทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีการประชุมดังกล่าวในวันที่
21,24,28 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ทุกเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVIC2019) อย่างต่อเนื่อง และขอให้ติดตาม
สถานการณ์ของการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
๕.๒ ความก้าวหน้าการเตรียมการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัยและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๒.๑ การเตรียมการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้แทนกลุ่ม พภ. นำเสนอความก้าวหน้า ของการจัดการประชุมวิชาการกรมอนามัย ประจำปี 2563
ซึ่งกำหนดจั ดขึ้น ที่โรงแรม มิร าเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 โดยมี
เป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ Theme คือ “การสร้างเมืองเพื่อพลเมืองสุขภาพดี ” นอกจากนี้ ได้เสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับกรอบกำหนดการประชุมและTimelineของการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมดั้งนี้

-๒๓-

ทั้งนี้ มีการชี้แจงที่ประชุมทราบเกี่ ยวกับ แนวทางการนำเสนอผลงานวิชาการในปี 2563 โดยกำหนดให้มี
การปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบใหม่ ให้เจ้าของผลงานทำการติดโปสเตอร์ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา โดยผู้นำเสนอผลงานไม่ต้องทำการนำเสนอด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการ
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบและมอบหมายผู้ แ ทนสำนั ก อนามั ยสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ ท ำหน้ าที่ เป็ น คณะกรรมการชุ ด ต่ างๆ
ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๖.๑ การกำหนดให้มีการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกลุ่ม พภ. เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ข้อสั่งการกรมอนามัย เกี่ยวกับแนวทางการตอบโต้ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (RRHL) โดยให้ทุกหน่วยงานทำตอบโต้ข่าวเสี่ยง เดือนละ ๘ เรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้
กรมอนามัย กำหนดแนวทางการตอบโต้ความเสี่ยงต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การกำหนดผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงานพิธี (ชุดขาว)
ผู้แทนกลุ่ม พภ. เสนอแนวทางการส่งผู้แทนสำนักฯ เข้าร่วมแต่งชุดขาวในงานพิธี ซึ่งเดิมสำนักฯ กำหนดให้
เฉพาะข้าราชการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ขึ้น ไปต้องเป็นผู้ แทนเข้าร่วมตามลำดับ แต่เนื่องจากข้าราชการระดับ
ชำนาญการพิ เศษมี จ ำนวนไม่ ม ากนั ก ทำให้ ล ำดั บ การเข้ าร่ว มงานพิ ธี มี ค วามถี่ จ นเป็ น ผลกระทบกั บ งานประจำ
จึงเสนอให้นำข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปร่วมเป็นผู้แทนสำนักฯ เข้าร่วมงานพิธีด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและให้เป็นไปตามข้อเสนอ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
.....................................................................
นางสาวชญานิศ มีล่อง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้จดรายงานการประชุม
นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยด้วง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รับรองรายงานการประชุม

