รายงานการประชุมสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/๒๕๖๓
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 256๓ เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย ตู้แก้ว
ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธาน
2. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3. นางปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
4. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
5. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
6. นางสาวรุจิรา ไชยด้วง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
8. นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
9. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
10. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
11. นางพรสุดา ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
12. นางสาวชไมพร เป็นสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
13. นางสาววิภา รุจิจนากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
14. นายทัยธัช หิรัญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
15. นางมลฤดี ตรีวัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
16. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
17. นางสาววรรณนิภา สิงห์สาราญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
18. นางสาววราภรณ์ รัตนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19. นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
20. นางสาวปาริชาติ จานงการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
21. นางแสงสุวรรณ ศิริพันธ์
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
22. นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา
นักวิชาการสาธารณสุข
23. นายอมร เมืองแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
24. นางสาวชญานิศ มีล่อง
นักวิเทศสัมพันธ์
25. นางสาวจันท์จริ า ตรีสิทธิมากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
26. นายวนนท์ บากี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 (COVID–19) ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วย 827 ราย เสียชีวิต 4 ราย
และรักษาหาย กลับบ้านได้ 57 ราย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของ

-๒ประชาชนจานวนมากในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามมวย สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ตลาด ฯลฯ และการเดินทาง
กลับภูมิลาเนาของประชาชน ทาให้เชื้อแพร่ระบาดออกไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้ งนี้ กรมอนามัย
เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการด าเนิ น การรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง มี น โยบายให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ทบทวน และปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดาเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโดยดาเนินการในมิ ติของส่วนกลาง และภูมิ ภาคตามบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ กรมอนามัย ได้เห็นถึง ความสาคัญของบุคคลากรที่ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนงานภายใต้
สถานการณ์ที่ยากลาบาก มีความเสี่ยงจึงกาหนดจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ทุกคน
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน ทาให้เกิดความมั่นใจสาหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุมสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(งบพลางก่อน) รอบไตรมาส ๓
กลุ่ม บริห ารยุท ธศาสตร์ นาเสนอรายละเอียดผลการเบิก จ่ายงบประมาณส านัก อนามั ยสิ่ง แวดล้อ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบพลางก่อน) รอบไตรมาส ๓ (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๑. งบดาเนินงาน งบประมาณที่ได้รับพลางก่อน จานวน 5,663,240 บาท เบิกจ่ายลงระบบ GFMIS
จานวน 4,708,478.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.14
๒. งบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) งบประมาณที่ได้รับพลางก่อน ยอดเงิน 6,881,500 บาท เบิกจ่ายลงระบบ
GFMIS จานวน 575,253.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36
๓. งบประมาณภาพรวม (งบพลางก่อน) งบประมาณที่ได้รับ จานวน 12,544,740 บาท เบิกจ่ายลง
ระบบ GFMIS จานวน 5,283,731.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.12
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 การทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารส านั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม รอบ 6 เดื อ นหลั ง ส านั ก อนามั ย
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID-19)

-๓กลุ่มบริห ารยุท ธศาสตร์ แจ้ งต่อที่ ประชุม เกี่ ยวกับ แผนปฏิบัติการประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน 6 เดือนหลัง) สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุมัติภาพรวมจากอธิบดีแล้ว และให้
ทุกกลุ่มงาน จัดทาแผนปฏิบัติการตามโครงการทีร่ ับผิดชอบ โดยให้ปรับแนวทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID–19) กิจกรรมใดที่ไม่สามารถดาเนินการได้ให้ปรับ
กิจกรรมและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมอนามัย และให้ งดการจัดการประชุมที่ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจานวนมากกว่า ๕๐ คน และการลงพื้นที่ ซึ่งกลุ่มงานได้มีข้อเสนอปรับกิจกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1.โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เฉพาะ (กลุ่ม พม.) ปรับเหลือ 5 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 87,075 บาท ประกอบด้วย
1) จัดประชุมรายงานผลการส ารวจสถานการณ์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่
ให้บริการพักอาศัยชั่วคราว
2) ประชุมพิจารณา ร่าง เกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบสถานที่ให้บริการพักอาศัยชั่วคราว โรงแรม
รีสอร์ท
3) จัดจ้างผลิตประกาศเกียรติคุณต้นแบบสถานที่ให้บริการพักอาศัยชั่วคราว โรงแรม (ส.ค.63)
4) ประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ให้บริการพักอาศัยชั่วคราว โรงแรม รีสอร์ท
5) จัดประชุมสรุปผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมี และผลกระทบต่อสุขภาพใน
พื้นที่เสี่ยง EEC
2. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเหตุราคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมลพิษเพื่อลด
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน (กลุ่ม พม.) ปรับ เหลือ 4 กิ จกรรม ใช้ งบประมาณทั้ง สิ้น
93,000 บาท ประกอบด้วย
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกั บกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2) ลงพื้นที่สนับสนุนกลไกของพื้นที่ การเก็บตัวอย่างด้าน อวล. การขนส่งตัวอย่าง เพื่อสารวจ
สถานการณ์ และกากับติดตามการดาเนินงานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการจัดการ
เหตุราคาญ
3) จัดประชุมเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
4) จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านเหตุราคาญและกิจการฯ
3. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (กลุ่ม พช.) ปรับเหลือ 5 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 346,120 บาท ประกอบด้วย
1) จัดประชุมคณะทางานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน GCH สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ
2) จัดท าใบประกาศรับ รองการพัฒ นาอนามั ยสิ่ง แวดล้อม ใน รพ.สต. ตามมาตรฐาน GCH
ใน รพ.สต

-๔3) จัดประชุมคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม GCH เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมฯ ระดับประเทศ
4) จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ
5) จัดพิมพ์คู่มือ การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นสถานบริการการสาธารณสุข
4. โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
(กลุ่ม พช.) ปรับเหลือ 4 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 409,750 บาท ประกอบด้วย
1) จัดประชุมเพื่ อ จัดท าแนวทางการประเมิ นสถานการณ์ และชุดความรู้ก ารจัดการอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสาหรับท้องถิ่น
2) จัดจ้างผลิตคู่มือแนวทางปฏิบัติการประเมินสถานการณ์และชุดความรู้การจัดการอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสาหรับท้องถิ่น
3) จ้างพัฒนาหลักสูตร E-Learning การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนน่าอยู่
4) จัดประชุมราชการเพื่อจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาผู้ตรวจการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(EnH Inspector)
5. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสาคัญและพื้นที่ภายใต้โครงการพระราชดาริ
(กลุ่ม พช.) ปรับเหลือ 3 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 210,570 บาท ประกอบด้วย
1) จัดประชุม หน่วยงานภาคีเ ครือข่าย เพื่อจัดท าแนวทางการจัดการอนามัยสิ่ง แวดล้อมใน
เรือนจา และประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจา
2) จ้างผลิตคู่มือ เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจา
3) นิเ ทศ ก ากับ ติดตาม เยี่ยมเสริม พลัง ประเมินผล และให้ความรู้ด้านการจัดการอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่และโครงการสาคัญ ภายใต้โครงการพระราชดาริ
6. โครงการพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพระบบการบริ ห ารจัด การมู ล ฝอยตามกฎหมายสาธารณสุ ข
(กลุ่ม พบ.) ปรับเหลือ 4 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 510,218 บาท ประกอบด้วย
1) จ้างพัฒนาระบบควบคุมกากับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
3) จัด จ้า งเก็ บ และรวบรวมข้อ มู ล สถานการณ์แ ละคาดการณ์ก ารจัดการมู ล ฝอยที่ เ ป็ นพิ ษ
หรืออันตรายจากชุมชน พร้อมจัดทาข้อเสนอต่อการกาหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกากับติดตามการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ แบบ Digital tracking Infectious Waste
7. โครงการพัฒนาระบบการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลที่เ ป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ
ปรับเหลือ 6 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 293,000 บาท ประกอบด้วย
1) สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
2) ผลิตคู่มือเรื่อง ทาอย่างไรให้ส้วมสะอาด

-๕3) ผลิตคู่มือ เรื่อง ความรอบรู้สาหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลระดับพื้นที่
4) ประชุมภาคีเ ครือ ข่าย เพื่อจัดท าแผนตอบโต้เ ฉพาะภัย (Hazard Specific Plan) และ
ปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
5) ประชุมคณะทางาน ทีมเลขานุการ และทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านส่งเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย
6) ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินและสาธารณภัย (การจัดซื้อ จัดจ้าง และการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ )
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแบบฟอร์มที่กาหนด สาหรับกลุม่ อื่น ๆ
ที่ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ มอบหมายกลุม่ บริหารยุทธศาสตร์ ประสานรายละเอียดการปรับ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.1 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มอานวยการ แจ้งแนวทางการปฏิบัติง านในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
(COVID -19) ของกรมอนามัย ประกอบด้วย
๑. การทางานเหลื่อมเวลา กาหนดให้ทุกหน่วยงานพิจารณากาลังคนที่ปฏิบัติหน้าที่เหลื่อมเวลาทางานเพื่อ
ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยกาหนดช่วงเวลาการเข้าปฏิบัติงานไว้ ๓ ช่วง ประกอบด้วย
๑) ช่วงเวลา 07.30 – 15.30 น.
๒) ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.
๓) ช่วงเวลา 09.30 – 17.30 น.
ทั้งนี้ การปรับเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่มงาน
๒. มาตรการการประชุมทีป่ ลอดภัย โดยกาหนดให้ปรับแนวทางการจัดพื้นที่สาหรับการประชุมราชการให้
มีผู้เข้าร่วมประชุม แต่ละครั้งไม่เกิน 50 คน และให้จัดที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
ตามแนวทาง Social Distancing พร้อมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือประจาห้องประชุม หากพบผู้เข้าร่วมประชุม
มีเป็นไข้มีน้ามูกอ่อนเพลียให้งดเข้าห้องประชุม และให้ไปพบแพทย์ทันที
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
.......................................................................
นายอมร เมืองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ผู้จดรายงานการประชุม
นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๖นางสาวรุจิรา ไชยด้วง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รบั รองรายงานการประชุม

