รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันศุกรที่ 3๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓0 - ๑๖.3๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
...............................................

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมชาย ตูแ กว
ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
๒. นางสุนีย รัตนาวลีกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๔. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
5. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
8. นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
9. นายภิญญาพัชญ จุลสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางสาวพรทิพา โพธิไพโรจน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
1๑. นางพรสุดา ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓. นางสาววิภา รุจินางกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๕. นางสาวปยาภัสร ชูแกวงาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๖. นายเชิดศักดิ์ โกศัลยวัฒน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1๗. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1๘. นางสาววรรณนิภา สิงหสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวภัทยา พิมพาสีดา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
20. นางสาวรัตนา เฒาอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๑. นางสาวอุไรพร ถินสถิตย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2๒. นางสาววราภรณ บุญภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2๓. นางสาวภัสราภรณ รักษาแกว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๔. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๕. นางสาววราภรณ หลามะโน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2๖. นางสาวทิพยสุดา หาญอาสา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๗. นางแสงสุวรรณ ศิริพันธ
เจาพนักงานสถิตชิ ำนาญงาน
๒๘. นางจตุพร สิรินภัทราวรรณ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๙. นางวรภา บุญคลัง
เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน
3๐. นางสาวศรีสมร จำเริญศักดิศ์ รี
เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๓๑. นางสาวศริญญา เหล็กแจง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประธานการประชุม แจงวัตถุประสงคของการ
ประชุมสำนักอนามัยสิ่ง แวดลอม เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการสำนั กอนามัยสิ่ง แวดลอ ม
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 และให ทุก กลุมงานหารือ พรอมจัดทำแผนปฏิ บัติ การในป งบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่สอดคลอง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนระดับกระทรวง กรม และคลัสเตอรตอ ไป
มติที่ประชุม รับทราบ

-๒วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร เสนอรายงานการประชุ ม สำนั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ครั้ ง ที่ ๙ /๒๕ ๖ ๓
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๓๐ มิ ถุน ายน 2563 เวลา 09.30 – 1๖.30 น. ณ หองประชุม ชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย เพื่อใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
กลุมบริหารยุทธศาสตร ชี้แจงเปาหมายการเบิกจายของกรมอนามัย ในไตรมาส ๓ และนำเสนอรายละเอียด ดังนี้
- ผลการเบิกจายงบประมาณสำนักฯ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณทั้งป

เบิกจายลง GFMIS

รอยละ

เปาหมาย
(รอยละ)

1. งบดำเนินงาน

13,996,801

12,065,557.68

86.20

๙๔

2. งบรายจายอื่น (งบวิจัย)

7,042,000

3,120,060.52

44.31

๙๔

3. งบลงทุน

3,668,197.50

3,433,867.50

93.61

๑๐๐

รวมงบประมาณทั้งหมด

24,706,998.50

18,619,485.70

75.36

๙๔

- ผลการเบิกจายงบประมาณแยกรายกลุม
งบประมาณ (บาท)
การเบิกจายงบประมาณลง GFMIS
กลุม
รอบ ๖ เดือนหลัง
จำนวน
รอยละการเบิกจาย
พบ.
1,๗๘๐,568
1,487,401.55
83.54%
พช.
2,456,850.66
1,223,438.26
49.80%
พภ.
๘18,125.11
668,813.11
81.75%
พม.
๓25,708.39
267,175.00
82.03%
บย.
245,240
196,283.00
80.04%
อก.
885,340
661,645.92
74.73%
รวม
6,5๑๑,832.16
๔,๕๐๔,๗๕๖.๘๔
๖๙.๑๗
- ผลการเบิกจายลงระบบ GFMIS รายโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุม

โครงการ

พบ.

1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัยจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวม สิ่งปฏิกูล เพื่อสุขภาวะที่ดี

ยอดทั้งปหลัง
mapping
(บาท)
635,318.00

เบิกจายลง
ระบบ GFMIS
(บาท)
๔๙๖,๐๑๘

๗๘.๐๗

๘๘5,250.00

๘๖๑,๓๘๓.๕๕

๙๗.๓๐

260,000.00

130,000

50

รอยละ

-๓ยอดทั้งปหลัง
mapping
(บาท)
386,120.00

เบิกจายลง
ระบบ GFMIS
(บาท)
๓๒๙,๘๑๒.๖๐

๘๕.๔๒

843,309.66

๕๔๘.๓๕๔.๖๖

๖๕.๐๒

254,981.00

๒๓๐,๙๖๑

๙๐.๕๘

๔. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม ตามโครงการ 273,000.00
พระราชดำริ
๕. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ ๖99,440.00
การมีสขุ ภาพดีสำหรับผูสงู อายุ
๑. โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด การเหตุ ร ำคาญ กิ จ การที่ เป น
93,000.00
อันตรายตอสุขภาพ และมลพิษ สิ่งแวดลอม เพื่อลดความเสี่ยงตอ
สุขภาพประชาชน
๒. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพ 232,708.39
จากปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่เฉพาะ
1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรู ๘18,125.11
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
1. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตาม
๖๐,๘๐๐.๐๐
ประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
๒.สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
๑๘๔,๔๔๐.๐๐
1. แผนพื้นฐาน
๒,158,122.40
๒. การบริหารจัดการและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัย
885,340.00
สิ่งแวดลอม (สิง่ แวดลอม)

๑๐๘,๔๒๐

๓๙.๗๑

๕,๘๙๐

๐.๘๔

๖๖,๕๘๐

๗๑.๕๙

๒๐๐,๕๙๕

๘๖.๒๐

๖๖๘,๘๑๓.๑๑

๘๑.๗๕

๒๕,๖๖๕

๔๒.๒๑

๑๗๐,๖๑๘
๑๕๘,๑๒๒.๔๐
๖๖๑,๖๔๕.๙๒

๙๒.๕๑
๗.๓๓
๗๔.๗๓

กลุม

โครงการ

พช.

๑. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถาน
บริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. โครงการเสริ ม สร า งพลั ง ท อ งถิ่ น และชุ ม ชนจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
๓. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต

พม.

พภ.
บย.
อก.

- ผลการเบิกจายงบรายจายอื่น (งบวิจัย) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุม

โครงการ

พช.

โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
สังคมผูสูงอายุ
โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอม
สำหรับชุมชนทีเ่ อื้อตอการมีสุขภาพดี
โครงการศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทาง
การแพทยจากสถานบริการการสาธารณสุข ในสังกัด สป.
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคาร
สาธารณะของประเทศไทย

พช.
พภ.
พม.

รอยละ

1,800,000

เบิกจายลง
ระบบ GFMIS
(บาท)
486,637.97

27.04

1,000,000

602,713.04

60.27

2,131,500

1,307,576.71

61.35

2,110,500

723,132.80

34.26

ยอดเงิน
(บาท)

รอยละ

มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหทุกกลุมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมายที่กำหนดไวของกรมอนามัย
สำหรับโครงการวิจัย ๒ โครงการ คือ โครงการจัดการคุณ ภาพอากาศภายในอาคาร และโครงการจัดการของเสีย
ทางการแพทยในสถานบริการการสาธารณสุข สามารถขยายเวลาการเบิกจายงบประมาณสำหรับการจางที่ปรึกษา
ได ไ ม เกิ น เดื อ นธัน วาคม ๒๕๖๓ สว นกิจ กรรมอื่ น ขอให พิ จ ารณาปรับ แผนปฏิ บั ติก ารให ส ามารถบรรลุ เป าหมาย
ของงานวิจัย และเบิกจายใหเปนไปตามกำหนด

-๔3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู แ ทนกลุ ม งานนำเสนอผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ สำนั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมอยูระหวาง
ขอเสนอแนะ
โครงการ
คาเปาหมาย
บรรลุเปาหมายแลว
ดำเนินงาน
จากที่ประชุม
๑. โครงการ
พัฒนาและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหารจัดการ
มูลฝอยตาม
กฎหมาย
สาธารณสุข

๑.มูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดขึ้นจากทุก
แหลงกำเนิดที่ไดรับ
การจัดการอยาง
ถูกตอง รอยละ 100

๑. (ราง) กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ
2. (ราง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนด
หนวยงานจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุม
กำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ….
3. (ราง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตร
ฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมกำกับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ….
4. แผนปฏิบัติการและมีการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562 – 2565
5. เกณฑประเมินมาตรฐานการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อในแหลงกำเนิด ผูเก็บขนและผู
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
6. ระบบกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติด
เชือ้ แบบ Digital tracking Infectious Waste
7. สรุปการวิเคราะหขอมูลการใชงานระบบ
ควบคุมกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
(Manifest System)
2. โครงการ 1. มีองคความรูทาง
๑. จัดพิมพคูมือสำหรับผูปฏิบัติงาน
พัฒนาแนว
วิชาการดานการจัดการ สูบและ
ทางการ
สวมและสิ่งปฏิกูล
ขนสิ่งปฏิกูล
จัดการสวม
สำหรับองคกรปกครอง 2. จัดพิมพคูมือวิชาการการจัดการ
และสิ่งปฏิกูล สวนทองถิ่นและ
สวมสาธารณะลดความเสี่ยงสุขภาพ
เพื่อสุขภาวะที่ ผูประกอบการ 2 เรื่อง
ดี
2. มีสถานการณเฝา
ระวังความเสี่ยงจากสิ่ง
ปฏิกูลและสวม
สาธารณะ 1 เรื่อง
3. มีตนแบบสวม
สาธารณะ (สุดยอด
สวมแหงป 2563)
15 แหง
๓. โครงการ 1. มีมาตรการ
๑. จัดกิจกรรมรณรงคสรางกระแส
สงเสริมการ
แนวทาง แนวปฏิบัติ การเสริมสรางความรอบรู การ
จัดการอนามัย สำหรับประชาชน
ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงการแพร
สิ่งแวดลอม
องคกร และ
ระบาดของโรค โควิด-19
เพื่อรองรับ
หนวยงานทั้งภาครัฐ 2. จัดประชุมคณะทำงานเพือ่ ปฏิบัติ

๑. จัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย
ระบบบริหารจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ
2. การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ Manifest system
3. คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการ
จัดการมูลฝอยและของเสียที่
เกิดจากกระบวนการลางไต
4. การศึกษาสถานการณและ
คาดการณการจัดการมูลฝอยที่
เปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน
5. จัดทำขอตกลงความรวมมือ
กับหนวยงานตนสังกัดกับ
สถานพยาบาลทุกแหง ในการ
รายงานขอมูลการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อในระบบควบคุม
กำกับการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
๑. ศึกษาระบบการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลที่สามารถกำจัดหนอน
ไขพยาธิ
๒. ประเด็นสวมสาธารณะ อยู
ระหวางพัฒนาเกณฑการ
พิจารณาประเมินสวม
สาธารณะ ประกอบกับติด
ปญหาเรื่องสถานการณโควิด19 จึงมีการปรับแผน
๓. แผนแมบทการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล
ขณะนี้อยูร ะหวางดำเนินงาน

๑. ใหกลุมงานกำหนด
แนวทาง หรือ
คุณลักษณะระบบ
บริหารจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อที่คาดหวัง
เพื่อใหเห็นฉากทัศน
พรอมวิเคราะหสถานะ
ในปจจุบัน และ
กิจกรรมที่จะทำให
บรรลุเปาหมาย
๒. กำหนดบทบาทของ
กรมอนามัย ในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พรอมสามารถทำ
หนาที่ในการกำกับ
ควบคุม ให
ผูปฏิบัติงาน
ดำเนินการตามบทบาท
หนาที่
มอบหมายกลุมงาน
กำหนดเปาหมาย
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานจัดการ
สิ่งปฏิกูลเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน

๑. การพัฒนารูปแบบ
แนวทางการจัดการสา
ธารณภัย และภัยฉุกเฉิน
บนพื้นที่เกาะ ซึ่งตองมี
การนำขอมูลจากการลง

-
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ภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณ
ภัยจากการ
แพรระบาด
ของโรค
COVID-19

เอกชน เพื่อการบูร
ณาการในการลด
ความเสี่ยง
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด19
2. มีคำแนะนำและ
แนวทางการดูแล
ควบคุม ปองกัน และ
ปรับพฤติกรรมอนามัย
เพื่อลดความเสี่ยงจาก
โรคโควิด-19

กิจกรรม
บรรลุเปาหมายแลว

หนาที่ตอบโตภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอม
๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ อุปกรณ สื่อ
ประชาสัมพันธ
๔.มีคูมือ สื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การดูแล ควบคุม ปองกัน และปรับ
พฤติกรรมอนามัยเพื่อลดความเสี่ยง
จากโรคโควิด-19 จำนวน ๔ เรื่อง
๕. มี SOP การจัดการภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย ไดบรรจุในแผนตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินของกรมอนามัย
๖. มีการรวบรวมชุดขอมูลพื้นที่เสี่ยง
สาธารณภัย และภัยฉุกเฉินจาก ศอ.
๔. โครงการ 1. มี รพ. พัฒนา อวล. ๑. มีรพ. พัฒนา อวล. ไดตามเกณฑ
ยกระดับ
ไดตามเกณฑ GCH
GCH
คุณภาพการ ระดับดี รอยละ 100 ระดับดี รอยละ 99.27 และระดับดี
จัดการอนามัย ระดับดีมาก รอยละ มากรอยละ 77.04 และระดับดีมาก
สิ่งแวดลอม
75 และระดับดีมาก Plus รอยละ 31.94
สถานบริการ Plus รอยละ 30
2. มีคูมือ 2 เรื่อง ไดแก 1) คูมือ
การ
2. มีคำแนะนำแนว
แนวทางการจัดการ อวล. รพ. สนาม
สาธารณสุข ทางการจัดการ อวล. ฯ 2) คูมือการดำเนินงานคารบอน
ที่เปนมิตรกับ ในสถานการณการ
ฟุตปริ้นของสถานบริการการ
สิ่งแวดลอม
ระบาดของโรคติดเชื้อ สาธารณสุข
โควิด -19สำหรับ
3. จัดพิมพใบประกาศรับรอง
สถานพยาบาลและ
มาตรฐาน และจัดทำโลรางวัล
หนวยบริการสุขภาพ ประกวดนวัตกรรม GCH
รูปแบบตาง ๆ 4 เรื่อง 4. จัดประชุมคณะทำงาน GCH เพื่อ
3. มี รพ. ที่ไดรับ
ติดตามการดำเนินงานและจัดทำ
รางวัลนวัตกรรม
แนวทาง การดำเนินงาน
GCHระดับประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.2564
๕. โครงการ 1. รอยละ 5 อบต. มี 1. อบต. มีการจัดการ อวล. เพื่อ
เสริมสราง
การจัดการอนามัย
ทองถิ่นและชุมชนนาอยูผานเกณฑ
พลังทองถิ่น สิ่งแวดลอมเพื่อ
รอยละ 4.15
และชุมชน
ทองถิ่นและชุมชน
2. มีจัดพิมพคูมือ 2 เรื่อง ไดแก 1)
จัดการอนามัย นาอยู
คูมือแนวทางการดำเนินงาน
สิ่งแวดลอมสู 2. มีคูมือปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการ อวล. สำหรับ อปท.
เมืองและ
สำหรับบุคลากร อปท./ ในสถานการณระบาดของโรคโควิดชุมชนนาอยู ชุดความรูสนับสนุนผู 19 ฉบับที่ ๑
อยางยั่งยืน
การดำเนินงานทองถิ่น ๓. มีคูมือ อบต. จัดการอนามัย
และชุมชน
สิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นและชุมชนนา

กิจกรรมอยูระหวาง
ดำเนินงาน

พื้นที่เกาะสมุย นำมาใช
สำหรับการพัฒนาใหเปน
รูปแบบกลาง

ขอเสนอแนะ
จากที่ประชุม

๑. การสื่อสารนโยบาย
เพื่อสงเสริมใหเกิด
โรงพยาบาลคารบอนต่ำ
จะดำเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๒. การจัดทำขอมูลเชิง
คุณภาพในสถานบริการ
การสาธารณสุข

สถานบริการการ
สาธารณสุข มี
เครือขายที่มีการ
ดำเนินงานที่
หลากหลาย และมี
หลายมาตฐานที่
รพ. ตองดำเนินการ
เพื่อใหผานเกณฑ
จึงมอบหมายกลุม
พช. ประสาน
เครือขายเพื่อบูรณา
การมาตรฐาน GCH
รวมกับมาตรฐาน
อื่น ๆ เชน HA/ JCI
เปนตน

๑. จัดทำหลักสูตร “การ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
สำหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” สำหรับ
พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒. พัฒนาและออกแบบ
ระบบรายงานผลการ

มอบหมายให
กลุม พช. เชื่อมโยง
ประเด็นงาน อบต.
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมนาอยู
กับการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชน รวมกับ
EHA
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3. มีหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพดาน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสำหรับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระบบออนไลน
๖. โครงการ ๑. รอยละ 80 ของ
พัฒนาอนามัย ผลผลิตของโครงการ
สิ่งแวดลอม
ที่นำไปใชประโยชน
เพื่อสุขภาพ ในการขับเคลื่อนงาน
คนตลอดชวง สงเสริมสุขภาพอยาง
ชีวิต
เปนรูปธรรม
2. มีการพัฒนาวิชาการ
อวล. สำหรับ 4 กลุมวัย
และการสนับสนุน
เครือขาย
๓. มีตนแบบสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ ๒ แหง

๗. โครงการ
พัฒนา
มาตรฐานการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการมี
สุขภาพดี
สำหรับ
ผูสูงอายุ
๘. โครงการ
สงเสริมการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมใน

กิจกรรม
บรรลุเปาหมายแลว

อยู
๔. มีหลักสูตรออนไลน “การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับ อปท.
พรอมระบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน “อบต. จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู”
๑. มีขอมูลสถานการณการประเมิน
ตนเองดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานฯ ชาติ
จำนวน 1 เรื่อง
๒. มีนิทาน (E-Tale) การดูแลสุขอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
๓. มีแบบสอบถามและแผนการ
ดำเนินงาน WASH ในโรงเรียน จำนวน
1 เรื่อง
๔. สถานที่ทำงาน สถานบริการ และ
สถานประกอบการ ที่ไดรบั สนับสนุนการ
ดำเนินงานผานเกณฑสถานทีท่ ำงานนา
อยูนาทำงาน สถานบริการแตงผม-เสริม
สวย และโรงแรมนาอยู นาพัก จำนวน
57 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 63)
๕. มีขอมูลแพ็กเกจ ที่ 10 “สถาน
ประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดลอมดี มี
สมดุลชีวิต” จำนวน 1 เรื่อง
๖. มีคำแนะนำมาตรฐานดานอนามัย
สิ่งแวดลอม สำหรับผูสงู อายุ จำนวน 1
เรื่อง
๑.รอยละ 80 ของ ๑. มีคำแนะนำมาตรฐานดานอนามัย
ผลผลิตของโครงการ สิ่งแวดลอม สำหรับผูสูงอายุ จำนวน 1
ที่นำไปใชประโยชน เรื่อง
ในการขับเคลื่อนงาน 2. มีชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับ
สงเสริมสุขภาพอยาง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับ
ผูสูงอายุ (Roll up /แบบจำลองบาน
เปนรูปธรรม
ผูสูงอายุ)
2. ผลผลิตตาม
เปาหมายโครงการ 2
เรื่อง
๑. รอยละ 80 ของ ๑. จัดทำปฏิทินความรูการดูแล
ผลผลิตของโครงการ สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
ที่นำไปใชประโยชน สำหรับเด็กนักเรียน “เด็กไทยรู
ในการขับเคลื่อนงาน สุขอนามัย ชนะชัยภัยทุกโรค”

กิจกรรมอยูระหวาง
ดำเนินงาน

ขอเสนอแนะ
จากที่ประชุม

๑. สงเสริมการพัฒนา
ตนแบบสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ ๒ แหง
(กลุม พช. แจงที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนแบบ
ที่ยังไมสามารถดำเนินการ
ไดเนื่องจาก COVID-19 ที่
ผานมา จึงขอปรับกิจกรรม
ดำเนินการในรูปแบบอื่น

มอบหมายกลุม
พช. กำหนดแนวทาง
ขยายตนแบบ ดวย
ฐานวิถีชีวิตใหม โดย
ใชรูปแบบการทำ
เมืองพี่เมืองนองเปน
ตนแบบ เพื่อขยาย
ผลตนแบบฯ

-

-

๑. (ราง) คูมือการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
เรือนจำ

-

ดำเนินงาน “อบต. จัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
ทองถิ่นชุมชนนาอยู”
๓. คัดเลือกตนแบบ อบต.
จัดการ อวล. นาอยู

-๗โครงการ

คาเปาหมาย

พื้นที่โครงการ สงเสริมสุขภาพอยาง
ตามพระราช เปนรูปธรรม
ดำริ
2. ผลผลิตตาม
เปาหมายโครงการ 4
เรื่อง
๓. มีแนวทางการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมใน
เรือนจำ
๙. โครงการ 1. มีรางกฎหมาย
พัฒนาระบบ ระดับอนุบัญญัติหรือ
การจัดการ
คำแนะนำของ
เหตุรำคาญ
คณะกรรมการ
กิจการที่เปน สาธารณสุขในการ
อันตรายตอ
ควบคุมกิจการที่เปน
สุขภาพ และ อันตรายตอสุขภาพฯ
มลพิษ
จำนวน 1 เรื่อง
สิ่งแวดลอม
2. มีขอมูล
เพื่อลดความ สถานการณกิจการที่
เสี่ยงตอ
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
สุขภาพและการ
ประชาชน
จัดการเหตุรำคาญใน
พื้นที่เปาหมาย
3. มีสื่อ/ชุดความรู
สนับสนุนการจัดการ
เหตุรำคาญ ตาม
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
4. มีขอมูล
สถานการณและ
ความเสี่ยงดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
จากการใชสารเคมี
ทางการเกษตรและ
การคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส
๑๐. โครงการ ๑. มีขอมูลอนามัย
พัฒนาอนามัย สิ่งแวดลอมและความ
สิ่งแวดลอม
เสี่ยงตอสุขภาพใน
เพื่อลด
สถานที่ใหบริการพัก
ผลกระทบตอ อาศัยชั่วคราว

กิจกรรม
บรรลุเปาหมายแลว

กิจกรรมอยูระหวาง
ดำเนินงาน

ขอเสนอแนะ
จากที่ประชุม

๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยก
รางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
2. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียตอหลักเกณฑควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๓. มีขอมูลสถานการณกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพและเหตุรำคาญฯ
๔. วิเคราะหขอมูลสถานการณกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพและเหตุ
รำคาญในพื้นที่เปาหมาย
๕. จัดทำขอมูลสถานการณและความ
เสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการ
คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส

๑. จัดประชุมสรุปขอมูล
สถานการณและขอเสนอ
เชิงนโยบายในการจัดการ
ปญหาการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส
๒. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการยกราง
กฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทการเลี้ยงสุกร
๓. จัดทำคูมือการจัดการ
เหตุรำคาญ (จัดทำใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

มอบหมายกลุม
พม. สื่อสาร
ประเด็นขอเสนอให
บรรจุเรื่องการ
จัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส เปน
กิจการฯ ตาม
กฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข กับ
หนวยงานที่มี
ขอเสนอใหบรรจุใน
วาระคณะกรรมการ
สาธารณสุข เพื่อลด
ความซ้ำซอนของ
กฎหมายที่มีตราไว
แลวในประเด็นมูล
ฝอย

๑. มีขอมูลสถานการณดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพใน
สถานที่ใหบริการที่พักชั่วคราว เชน
โรงแรม รีสอรท ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

๑. จัดจางผลิต เพื่อ
เผยแพรมาตรฐานการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงแรม

-

-๘โครงการ

คาเปาหมาย

สุขภาพจาก
ปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมใน
พื้นที่เฉพาะ

2. มีมาตรฐานการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมใน
สถานที่ใหบริการที่
พักชั่วคราว ในพื้นที่
SEZ
3. มีขอมูล
สถานการณการ
ปนเปอนสารเคมี
และการเฝาระวัง
ความเสี่ยงจากการ
รับสัมผัสสารเคมีใน
ชุมชนในพื้นที่ลักลอบ
ทิ้งกากของเสีย
อันตราย
4. มีขอมูลและจัดทำ
ขอเสนอตอการ
ควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
(ประเภทการเลี้ยงนก
แอนกินรัง หรือ
ประเภทอื่น ๆ)
1. มีสถานการณ
ความรอบรู และ
พฤติกรรมอนามัย
ของประชาชน
2. มีกิจกรรมรณรงค
สรางกระแสการ
ขับเคลื่อนงาน อวล.
3. มีการถอด
บทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
งานอวล. ภายใต
สถานการณโควิด-19
4. มีสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อ
เสริมสรางความรูดาน
อวล. แกภาคี
เครือขาย
5. ภาคีเครือขายทุก
ระดับไดรับการเพิ่ม

๑๑. โครงการ
เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ภาคีเครือขาย
และความรอบ
รูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม

กิจกรรม
บรรลุเปาหมายแลว

กิจกรรมอยูระหวาง
ดำเนินงาน

ขอเสนอแนะ
จากที่ประชุม

๑. จัดกิจกรรมรณรงควันอนามัย
สิ่งแวดลอมไทย ประจำป 2563
ภายใตหัวขอ “อนามัยสิ่งแวดลอม
ปลอดภัย หางไกล COVID-19”ผานสื่อ
ออนไลน
2. จัดเสวนาวิชาการวันอนามัย
สิ่งแวดลอมไทย
ป 2563 หัวขอ “บทบาทของนัก
อนามัยสิ่งแวดลอมกับCOVID-19”
โดยผานสื่อออนไลน
3. จัดรายการ EHTV หัวขอ วันอนามัย
สิ่งแวดลอมไทย
๔. จัดทำสื่อสาธารณะสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม (อินโฟกราฟฟก 42 เรื่อง/
บทสัมภาษณ 10 เรื่อง/ขาวแจก 4
เรื่อง/ตอบโตขาว RRHL 13 เรื่อง)
๕. มีชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ดาน
อวล. และ
คูมือวิชาการ

๑. จัดทำเครื่องมือแบบ
สำรวจความรอบรูและ
พฤติกรรมอนามัย
สิ่งแวดลอมของประชาชน
ภายใตสถานการณโรค
COVID-19
๒. ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม (KM)
ในสถานการณโรค
COVID-19

มอบหมาย กลุม
พภ. เตรียมความ
พรอมในการ
ยกระดับเจาหนาที่
ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม ทั้งดาน
ภาษา วิชาการ ให
บรรจุในแผนการ
พัฒนาบุคลากรของ
สำนักฯ

2. มี (ราง) มาตรฐานการพัฒนา อวล. ใน
โรงแรม
๓. จัดประชุมเพื่อรับฟงขอเสนอแนะตอ
(ราง) มาตรฐานการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงแรม รูปแบบ และกลไก
การประเมินรับรอง
4. มีขอมูลสถานการณและความเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการใช
สารเคมีการเกษตรในพื้นที่เปาหมาย
5. มีขอมูลและจัดทำขอเสนอตอการ
ควบคุมกิจการประเภทการเลี้ยงนกแอน
กินรัง

-๙โครงการ
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ศักยภาพและสราง
ความเขมแข็ง และ
ความรอบรูดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
๑๒. โครงการ ๑. มีการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาและ
ยุทธศาสตรอนามัย
ขับเคลื่อน
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
นโยบาย
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560ยุทธศาสตร
2564 และจัดทำ
และติดตาม
รายงานความกาวหนา
ประเมินผล
แผนยุทธศาสตรอนามัย
ดานอนามัย สิ่งแวดลอมแหงชาติฯ
2. มีระบบและกลไก
สิ่งแวดลอม
การกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
3. มีระบบขอมูล
และสารสนเทศดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร
4. สำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมเปน
องคกรสมรรถนะสูง
(HPO) และดำเนิน
งานตามเกณฑ
PMQA

กิจกรรม
บรรลุเปาหมายแลว

๖. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อสม. เชี่ยวชาญ จัดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตร
อสม. ออนไลน
๑. จัดประชุมฝายเลขานุการคณะทำงาน
ติดตามประเมินผลแผน NEHAP
๒. จัดประชุมคณะทำงานติดตาม
ประเมินผลแผน NEHAP
๓. จัดประชุม Regular meeting ไดแก
ประชุมสำนักและประชุมคลัสเตอร อวล.
จำนวน 2 ครั้ง
๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงาน
สรุปการเบิกจาย งบประมาณเพื่อเสนอ
ตอผูบริหาร และนำขึ้นเว็บไซต
๕. จัดทำ กำหนดเงื่อนไข และทดลองใช
ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการสำนักฯ ป 2563 ผาน
Google Sheet
๖. จัดทำขอมูลการรายงานผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดกรมอนามัย และ
เผยแพรผานเว็บไซต คลัสเตอร อวล.
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานความ
รวมมือระหวางประเทศดาน อวล.
๗. จัดทำรายงานผลตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ที่ 1)

กิจกรรมอยูระหวาง
ดำเนินงาน

ขอเสนอแนะ
จากที่ประชุม

-

มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหทุกกลุมงานดำเนินการ ดังนี้
1. หากพิจารณาเปาหมายโครงการ ยังพบความไมชัดเจนตอสถานะการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังนั้น
ใหทุกกลุมงาน จัดทำสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานรายโครงการ โดยชี้ใหเห็น ฉากทัศน (Scenario) สถานะใน
ปจจุบัน (AS IS) และกิจกรรมที่จะทำใหบ รรลุเปห ามาย (To Be) พรอมระบุป จจัยความสำเร็จและสิ่ง ที่ตองมีการ
ดำเนินงานเพิ่มเติม
2. มอบหมายทุกกลุมงานกำหนดผูรับผิดชอบหลักในการทำหนาที่ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
โครงการที่กลุมงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด

-๑๐วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กรอบการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารสำนั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบประมาณขาลง)
กลุมบริหารยุทธศาสตร นำเสนอความเชื่อมโยงของ Master Plan คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำป พ.ศ.
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และ House Model คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับใหแตละ
กลุม งานนำไปใชเพื่อเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุมงาน

-๑๑-

โดยมีประเด็นงานสำคัญของสำนักอนามัยสิง่ แวดลอม สอดคลองกับโครงการสำคัญของคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
โครงการสำคัญของคลัสเตอร อวล.
๑. โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและ
สงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน
บริการการสาธารณสุข

ภารกิจอนามัยสิง่ แวดลอมทีเ่ กี่ยวของ
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอย
- จัดทำหลักเกณฑ มาตรฐาน และแนวทางดานวิชาการ เพื่อพัฒนาตนแบบการจัดการ
มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนารูปแบบแนวทางการจัดการ การเฝาระวัง และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
จากการจัดการมูลฝอย
- สงเสริมการใชงานระบบ Infectious waste Digital tracking system
2. ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมของสถานบริการการสาธารณสุข
- พัฒนานวัตกรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
- พัฒนาคุณภาพระบบการประเมินรับรองมาตรฐานตามเกณฑ GCH
- มีตนแบบ โรงพยาบาลคารบอนต่ำและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Low Carbon and Climate-Smart Healthcare)

๒. โครงการเสริมสรางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อใหทองถิ่นและชุมชนนาอยู

1. สรางความเขมแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประเมินประสิทธิภาพ จัดทำแนวทางการควบคุม และสงเสริมการจัดการ อวล. เชน สวม สิ่งปฏิกูล
เหตุรำคาญ และการควบคุมกิจการฯ และการประเมินรับรองสถานประกอบกิจการฯ
2. ขับเคลื่อน อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมนาอยู
- เพิ่มขีดความสามารถเจาหนาที่ อบต. ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่
ผานระบบออนไลน
- ยกระดับตนแบบ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมนาอยู และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
ระดับประเทศ
3. ยกระดับเจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย เพื่อประเมินรับรองมาตรฐานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
- พั ฒ นาแนวทาง รู ป แบบการยกระดั บ เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
Environmental Health Inspector
- พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกระดับเจาพนักงานสาธารณสุขฯ

-๑๒โครงการสำคัญของคลัสเตอร อวล.
๓. โครงการสรางความเขมแข็งการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง
เพื่อสุขภาวะที่ดี

ภารกิจอนามัยสิง่ แวดลอมทีเ่ กี่ยวของ
1. สนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง เชน การจัดการสิ่งปฏิกูล
- ประเมินประสิทธิภาพจัดทำแนวทางการควบคุม และสงเสริมการจัดการสวมและสิ่ง
ปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมกรณีสาธารณภัยและภัยฉุกเฉิน
- ประเมินและซอมการดำเนินงานตามแผนรับมือภัยฉุกเฉิน/สาธารณภัย
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณเพื่อเตรียมความพรอมรับมือสถานการณฉุกเฉิน/สาธารณภัย
3. เพิ่มขีดความสามารถเจาหนาที่ อปท. และเจาหนาที่สาธารณสุขในการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
- พัฒนาแนวทางการเฝาระวังอนามัยสิ่งแวดลอม และระบบสารสนเทศเพื่อสื่อสารความ
เสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
4. เสริมสรางความรอบรูภาคประชาชน และ อสม. ในการเฝาระวังดาน อวล.
- พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ อปท. แกนนำ อสม. เจาหนาที่สาธารณสุขในการเฝาระวัง
คาดการณ ประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

4. โครงการพัฒนาและยกระดับ
ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพือ่
รองรับการทองเที่ยว

๑. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราวฯ ในแหลงทองเที่ยว
- ประเมิ น ความเสี่ ยงด านอนามัย สิ่ ง แวดล อ มในสถานบริก ารเพื่ อ พั กอาศั ยชั่ วคราว
โรงแรม รีสอรทในพื้นที่ทองเที่ยว
- พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข ผูประกอบการ ในดาน อวล.
- ถอดบทเรียนตนแบบการพัฒนาดาน อวล. สถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราว โรงแรมฯ
๒. สงเสริมการพัฒนาสวมสาธารณะตามมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
- สำรวจขอมูลสถานการณสวมสาธารณะในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในแหลงทองเที่ยว
- เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข ผูประกอบการใหบริการสวมสาธารณะ
- ยกระดับสวมสาธารณะมาตรฐานระดับจังหวัด และระดับประเทศ

5. โครงการพั ฒ นาอนามัยสิ่งแวดลอ ม 1. สงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำ
พื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการ - จัดทำขอมูลสถานการณการจัดการสุขาภิบาล น้ำสะอาด และสุขอนามัยในเรือนจำ
เฉลิมพระเกียรติ
- ฝกอบรม เสริมสรางความรู และสนับสนุนวิชาการดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอใน
เรือนจำ สำหรับเจาหนาที่
- สงเสริมการประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำ
2. สงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในถิ่นทุรกันดาร
- ฝกอบรม เสริมสรางความรู และสนับสนุนวิชาการดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
- พัฒนารูปแบบ ตนแบบ การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

มติ ที่ ป ระชุ ม รั บทราบ และขอให ทุ ก กลุ ม งาน นำกรอบแนวทางขั บ เคลื่ อนงาน ค าเป าหมาย ตั วชี้ วัด สำคั ญ ของ
คลัส เตอรอนามัย สิ่ง แวดลอม ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปใชในการจั ดทำแผนปฏิบั ติก ารของกลุม งาน
ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของแตละกลุมงาน โดยขอใหคิดกรอบการขับเคลื่อนงานภายใตฐานวิถีชีวิตใหมที่
เกิ ด ขึ้ น และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารในภาพรวมสำนั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โดยสงแผนปฏิบัติการฯ ที่กลุมบริหารยุทธศาสตร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
๑. กลุมบริหารยุทธศาสตร เสนอการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติ การ “การติดตามและประเมิน ผลการดำเนิ น งาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” เพื่อ
สื่อสารนโยบายและการมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหมีการจัดการประชุมฯ ตามขอเสนอของกลุมบริหารยุทธศาสตร และมอบหมายกลุม พภ.
ดำเนินการจัดกิจกรรมผูกพันองคกร

-๑๓๒. กลุม อำนวยการขอหารือประเด็ นการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สำหรับ เตรียมพรอ มการรับ มือสถานการณ โรค
COVID-19 ตามที่กองคลัง เสนอภายใตงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมไดจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสำหรับรองรับสถานการณโรค COVID-19
เรียบรอยแลว จึงไมขอใชงบประมาณตามที่กองคลังเสนอ
ปดการประชุม เวลา ๑๖.3๐ น.
.......................................................................
นางสาวทิพยสุดา หาญอาสา ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายภิญญาพัชญ จุลสุข ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม

