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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน
ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอใหนำนโยบาย ๙ ขอของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คื อ ๑) ระบบสุ ขภาพปฐมภู มิ เ ข มแข็ ง ๒) เศรษฐกิจ สุขภาพ ๓) สมุน ไพร กัญ ชา กัญ ชง ๔) สุขภาพดีว ิถี ใ หม
๕) COVID-19 ๖) ระบบบริการกาวหนา ๗) ดูแลสุขภาพแบบองครวม ๘) ธรรมาภิบาล และ ๙) องคกรแหงความสุข
พรอมดวยนโยบาย ๒ เรง ๓ ยก ของอธิบดีกรมอนามัย (นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ไดแก ๑) เรงสืบสาน
โครงการในพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ๒) เรงขับเคลื่อนนโยบายสำคัญรัฐบาล ๓) ยกระดับความรอบรู และ
สงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ๔) ยกระดับเมืองที่เปนมิตรตอสุขภาพ และ ๕) ยกระดับสูองคกรสมรรถนะสูง เปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตรไดแจงเวียนรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหทุกกลุมงานแลวภายหลังการประชุม ทั้งนี้ ไมมีกลุมใดแจงประเด็น
แกไขจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนเงิน ๒๘.๖๓๐
ลานบาท มีรายละเอียดผลการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้
๑. งบดำเนินงาน จำนวน 13 โครงการสำคัญ สามารถเบิกจายได 18.219 ลานบาท คิดเปน 100%
(รวมงบกลางฉุกเฉิน สำหรับผลิตสื่อ COVID-19 งบอื่น ๆ ที่ไดรับโอนเพิ่มจาก COVID-19 และงบบุคลากรภาครัฐ
(คาเชาบาน))
2. งบรายจายอื่น (โครงการวิจัย จำนวน 4 โครงการ) สามารถเบิกจายได6.743 ลานบาท คิดเปน 95.๗
7% (ตัวเลขใน Slide 17 และ 25 ไมตรงกัน)
3. งบลงทุน จำนวน 3 รายการ สามารถเบิกจายได 3.668 คิดเปน 100% ผลการดำเนินงานโครงการ
สำคัญ จำนวน ๑๓ โครงการ พบวาสวนใหญมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว ทั้งนี้ พบวา
กรณี การระบาดของโรค COVID-19 ส งผลใหบ างกิจ กรรมไมสามารถขับ เคลื่อนการดำเนิน งานใหบ รรลุตาม
เปาหมายที่กำหนดไวได โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมการตอนรับอธิบดีกรมอนามัยเขาตรวจเยี่ยมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม วันที่ 29 ตุลาคม 2563
สำนักอนามัยสิ่ งแวดล อมได เตรีย มข อมูลนำเสนออธิบดี กรมอนามัย ซึ่งประกอบดวย ๑) โครงสร าง
การบริหารงานสำนักฯ ๒) อัตรากำลัง ๓) ความเชื่อมโยงการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔) ภารกิจสำคัญของหนวยงานที ่ส อดคล องตามนโยบายของอธิ บ ดี
กรมอนามัย ๕) ผลการดำเนินงานสำคัญ ป ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงาน ป ๒๕๖๔ ๖) กิจกรรมวันอนามัย
สิ่งแวดลอมไทย ๗) การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๘) ขอทาทายในการขับเคลื่อนงาน
และการสนับสนุนจากอธิบดีกรมอนามัย ทั้งนี้ อธิบดีกรมอนามัยติดภารกิจในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอเลื่อน
กำหนดการเขาตรวจเยี่ยมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยยังไมไดกำหนดการเขาตรวจเยี่ยมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหทุกกลุมงานทวนเปาหมายและกิจกรรมสำคัญตามภารกิจสำคัญของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจงมายังกลุม บย. หากประสงคปรับแกไขขอมูล
4.2 แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม แนวทางการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
๑. การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔: สำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอมมีแผนปฏิบัติการและไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนเงิน ๑๙.๑๗๖ ลานบาท มีรายละเอียด
แผนการดำเนินงาน ดังนี้
๑) โครงการสำคัญ จำนวน ๑๓ โครงการ (งบดำเนินงาน ๙.๒๐๙ ลานบาท)
๒) โครงการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ (งบวิจัย ๓.๖๗๐ ลานบาท)
๓) การจัดซื้อครุภัณฑ จำนวน ๔ รายการ (งบลงทุน ๖.๒๙๗)
โดยกลุมบริหารยุทธศาสตร ไดชี้แจงรายละเอียดเปาหมายและกิจกรรมสำคัญของแตละโครงการที่ไดรับ
การเสนอจากทุกกลุมงานในแตละโครงการตอที่ประชุม
๒. นโยบายการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑) ขอใหทุกกลุมงานเบิกคาแท็กซี่ คาน้ำมัน คาทางดวน ภายใตโครงการของกลุมงาน เนื่องจาก
งบประมาณสวนกลางของสำนักฯ มีจำกัด
๒) ขอนำงบประมาณ รอยละ ๑๐ จากทุกโครงการวิจัยเพื่อใชสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
สำนักงาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ ประกอบการดำเนินงานวิจัยของสำนักฯ
๓) สำนักฯ จะติดตามการเบิกจายงบประมาณตามกิจกรรมที่กลุมไดกำหนดไวทุกสัปดาห ดังนั้น
กรณีที่กิจกรรมใดไมใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย หรือใชไมหมดตามที่ระบุไว สำนักฯ จะนำเงินกลับไปไว
ยังสวนกลางสำหรับสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญของกรมอนามัยโดยไมมีขอยกเวน
๔) ขอใหทุกโครงการเรงรัดการเบิ กจายงบประมาณ (ในระบบ GF) ใหเปนไปตามเปาหมาย
การเบิกจายรายเดือนของกรมอนามัย อยางเครงครัด
๕) ขอใหทุกกลุมงานถือนโยบายสำคัญของกรมอนามัยเปนภารกิจหลัก ดังนั้น หากมีความจำเปน
เร งด ว นที ่ ต องดำเนิน กิ จ กรรมตามนโยบายกรมฯ สำนักฯ จะนำงบประมาณจากแต ล ะโครงการมาใชในการ
ทำกิจกรรมดังกลาวทันที (หามมีอุทธรณ)
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๖) กำหนดใหผลการเบิกจายงบประมาณเปนตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่มีผลตอ
การใหคะแนนประจำปเปนรายบุคคล
3. ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้
ทุ กกลุ  มงานมี การขั บ เคลื ่อนงาน โดยเกือบทุกโครงการสามารถดำเนิน กิจ กรรมไดตามแผน
ที่กำหนดไว ดังนี้
๑) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
(กลุม พบ.)
๑.๑) อยูระหวางประสานงานกับกลุมเปาหมายเพื่อจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงอื่น ๆ เชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน
๑.๒) มี แ นวทางการพั ฒ นาระบบควบคุ ม กำกั บ การขนมู ล ฝอยติ ด เชื ้ อ (Manifest system/
Infectious Waste Digital Tracking) โดยลงพื้นที่ประสานและหารือรวมกับสถาบันการศึกษา (วันที่ ๒๐ และ ๒๒
ต.ค. 63)
๑.๓) มีการเผยแพรคูมือและอินโฟกราฟก คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียและ
มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis; PD) ในชุมชน ซึ่งมีการประชุมคณะทำงานฯ
(๕ ต.ค. ๖๓) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการรับซื้อถุงลางไต จังหวัดพะเยา (๒๑ ต.ค. ๖๓) เพื่อดำเนินการจัดทำ
ขอมูลดังกลาว
๑.๔) มีขอมูลการใชงานระบบกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system) และไดจัดสง
ขอมูลใหผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนผานระบบการตรวจราชการฯ
๑.๕) อยูระหวางจัดทำราง TOR และสรรหาผูรับจาง เพื่อศึกษา ทบทวน และปรับปรุงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยมาตรฐานทางชีวภาพ พรอมยกรางมาตรฐานทางชีวภาพ และกำหนดหลักเกณฑและ
แนวทางการขอความเห็นชอบจาก อปท.
๒) โครงการพัฒนาการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล (กลุม พบ.)
๒.๑) มีขอเสนอแนะเพื่อจัดทำแนวทางการควบคุม กำกับการจัดการสวมสาธารณะ จากการจัด
ประชุมรวมกับภาคีเครือขายพัฒนาสวมสาธารณะฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓
๒.๒) มีรายงานการคาดการณผลกระทบตอสุขภาพ (Monthly report ) เรื่องสวมโลก
๓) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว
เพื่อรองรับการทองเที่ยว (กลุม พช.)
๓.๑) มี (ราง) คูมือมาตรฐานโรงแรมฯ ฉบับปรับปรุง ซึ่งไดรับฟงขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
เตรียมการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับการทองเที่ยว
(โรงแรมและรีสอรท) เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓
๔) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน (กลุม พม.)
๔.๑) มีการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ เรียบรอยแลว โดยจางดำเนินการ
๔.๒) ขอเลื ่ อนการจั ด อบรมเทคนิ คการใชเ ครื่ อ งมื อวิ ทยาศาสตรภ าคสนาม และหลั กสู ต ร
การตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอมขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่นเปน วันที่ ๒ - ๔ พ.ย. ๖๓ โดยไดขออนุมัติโครงการฯ
และจัดทำหนังสือเชิญอบรมรุนที่ ๑ เรียบรอยแลว
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๔.๓) มีกรอบการศึกษา วิธีการ และเครื่องมือการศึกษาสถานการณปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กรณีประเภทกิจการนกแอนกินรัง และการเผาถาน หรือ
กิจการอื่นที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จากการจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓
๕) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพในพื้นที่
เฉพาะ (กลุม พม.)
๕.๑) มีแผนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการศูนยการเรียนรู เพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก โดยไดจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓
๕.๒) มีแบบประเมินมาตรฐานกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดรับการผอนปรนตาม พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ เพื่อปรับปรุงในระบบ TSC โดยการจัดประชุมหารือผูเกี่ยวของเมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓
๕.๓) ขอเลื่อนกิจกรรมสำรวจและกำหนดจุดเก็บตัวอยางพืชผัก และน้ำบริโภค ในพื้นที่โครงการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก เปนเดือน พ.ย. ๖๓
เนื่องจากพบการระบาดของโรค COVID-19 ในแรงงานตางดาวในพื้นที่
๖) โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุ มชนจัดการอนามัยสิ่ งแวดล อมสูเ มื องและชุ มชนน า อยู
อยางยั่งยืน (กลุม พภ.)
๖.๑) มีโครงสรางหลักสูตรออนไลน “อสม. เชี่ยวชาญการจัดการสุ ขภาพชุ มชนและอนามั ย
สิ่งแวดลอม” โดยการจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาแนวทางยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓
๖.๒) อยูระหวางจัดทำ TOR และตกลงรายละเอียดกับผูรับจาง สำหรับการจัดทำสื่อเผยแพร
ความรู "รูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนทองถิ่น"
๗) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานสุขภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ป ๒๕๖๔ (กลุม พภ.)
๗.๑) กำหนดแผนจัดประชุมบูรณาการความรวมมือภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเชิงนโยบาย ในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓
๗.๒) ขอปรับกิจกรรมจัดประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตร Environmental Health Inspector เปน
“จัดจางที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร”
๗.๓) ขอเลื่อนจัดประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับ สสอ. เพื่อ
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. เปนเดือน พ.ย. ๖๓
๘) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
(กลุม บย.)
๘.๑) มี การจั ดประชุ มคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการฯ และคณะทำงานขั บ เคลื ่ อ นแผน
ยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเตรียมการสำหรับ ฉบับที่ 4 โดยมีมติ
การประชุม และขอเสนอแนะ ดังนี้
- ใหมีหนังสือเสนอตอคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อขอความเห็นชอบขยายระยะเวลา
ของแผนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เปน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕
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- มีขอเสนอตอการปรับแผน NEHAP ฉบับที่ ๓ เพื่อจัดทำฉบับปรับปรุง คือ ๑) รางแผน NEHAP
ฉบับที่ ๓ และ ๒) รางแผนปฏิบัติการ
- มีขอเสนอแนะใหนำประเด็นที่ยังไมบรรลุเปาหมายมาขับเคลื่อนในชวงปที่เหลืออยู
๘.๒) มีการจัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อการมอบนโยบายของ
ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ชี้แจงแผนปฏิบัติการ/แนวทางและเงื่อนไขการใชจายงบประมาณ รายงาน
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอประเด็นเพื่อทราบ ไดแก
- แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และแนวทางการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
- การเตรียมการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” วันที่ ๒๖ -๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัด
ปทุมธานี
๙) โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
๙.๑) มีแผนจัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงสราง EOC ระดับกรมอนามัย ในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การเตรียมการจัดงาน “วันสวมโลก”
กลุมพัฒนาการสุขาภิบาลนำเสนอ Concept Note การรณรงควันสวมโลก ประจำป ๒๕๖๓ (World
Toilet Day 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนยการคา ICONSIAM โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑.ความเปนมา
ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญขององคการสหประชาชาติ กำหนดใหวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกป
เปนวันสวมโลก เพื่อใหทั่วโลกเห็นความสำคัญเรื่องการแกไขปญหาวิกฤติดานสุขาภิบาล มีสุขภาพอนามัยในการ
ใชหองสวม ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของหองสวมใหมากขึ้น และใหประเทศสมาชิก
รวมทั้งผูมีสวนไดเสียใหความสำคัญและเห็นความจำเปนในเรื่องหองสวมและการสุขาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัย จึงจัดกิจรรมรณรงควันสวมโลก ในป 2563 ภายใตหัวขอ “สวมสาธารณะวิถีใหมเพื่อทุกคน:
The New Normal Public Toilet for All” เพื่อกระตุนใหทุกคนไดเห็นความสำคัญของสวมและสวมสาธารณะ
ที่ไดมาตรฐาน ทุกคนสามารถเขาถึงการใชสวมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และประชาชนมีพฤติกรรม
อนามัยและใชสวมที่ถูกตอง สามารถปองกันตนเองจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
หรือโรค COVID-19 รวมทั้งเชื้อโรคจากสวมสาธารณะได และมอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติแกองคกรที่มีการขับเคลื่อน
และพัฒนาสวมสาธารณะ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางเครือขาย องคกรตางๆ ในการพัฒนาสวมสาธารณะ
อยางตอเนื่อง
๒. วัตถุประสงคการรณรงค
๒.๑ เพื่อสรางความตระหนักใหหนวยงานและประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการสวมสาธารณะ
๒.๒ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาสวมเพื่อสุขอนามัยของประชาชน
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๒.๓ เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติแกองคกรที่มีการขับเคลื่อนและมีการจัดการสวมสาธารณะที่ดี
๒.๔ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมการใชสวมที่ถูกตองปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
3. กิจกรรมการจัดงาน
๓.๑ ชมวีดีทัศน “สวมสาธารณะวิถีใหมเพื่อทุกคน (The New Normal Public Toilet for All)”
๓.๒ กลาวเปดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สวมสาธารณะวิถีใหมเพื่อทุกคน:The New Normal Public
Toilet for All” โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
๓.๓ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกภาคีเครือขาย/องคกรที่รวมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวมสาธารณะ ไดแก
(๑) โลประกาศเกียรติคุณ 2 ประเภท คือ
- ประเภทองคกรขับเคลื่อนงานสวมสาธารณะไทย
- ประเภทองคกรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาสวมสาธารณะดีเดน
(๒) เข็มเชิดชูเกียรติพนักงานแมบานดีเดน โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
๓.๔ ใหสัมภาษณสื่อมวลชน
๓.๕ ชมนิทรรศการ “สวมสาธารณะวิถีใหมเพื่อทุกคน: The New Normal Public Toilet for All”
๔. ผูเขารวมงานรณรงค จำนวน ๑๐๐ คน
๑) ผูบริหารและเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข
๒) ผูบริหารและเจาหนาที่กรมอนามัย
๓) ผูบริหารและเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๔) ผูรับมอบรางวัลองคกรที่มีการขับเคลื่อนและการจัดการสวมสาธารณะ จำนวน ๑๕ หนวยงาน
๕) หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
๖) สื่อมวลชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. เปาหมายการดำเนินงานตอไป
๕.๑ ขับเคลื่อนการพั ฒนาสว มสาธารณะตามแนวทางสถานที่ทำงานนาอยูนาทำงาน เสริมสร าง
คุณภาพชีวิต (Healthy Workplace Happy for Life)
๕.๒ ขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ไดแก
(๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาสวมสาธารณะ ๑๓ ประเภท (ภาคีเครือขายแตละประเภท)
(๒) รวมกับกรมการทองเที่ยวขับเคลื่อนการพัฒนาสวมสาธารณะในพื้นที่จังหวัดทองเที่ยว
(๓) รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาสวมสาธารณะในมาตรฐาน SHA
(๔) รวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดำเนินโครงการจังหวัดสะอาด
(๕) รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ขับเคลื่อนผานมาตรฐาน
(๖) รวมกับกลุมบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงยกระดับการพัฒนาสวมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.2 การเตรียมการดำเนินงานตามขอสั่งการของอธิบดีกรมอนามัย “Healthy Workplace”
อธิบดีกรมอนามัยมีขอสั่งการ และประกาศนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ ใหทุกหนวยงานดำเนินการ
Healthy Workplace Happy for Life: สถานที่ทำงานนาอยู  นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุ ข
ของคนทำงานโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลัก กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ภายใตหลัก
๕ ประการ คือ ๑) สะอาด ๒) ปลอดภัย ๓) สิ่งแวดลอมดี ๔) มีชีวิตชีวา และ ๕) สมดุลชีวิต เพื่อขับเคลื่อน
ใหหนวยงานสังกัดกรมอนามัยดำเนินกิจกรรมดังกลาว และมีการประเมินรับรอง ๕ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี
ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม และระดับดีเดน
ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดเริ่มกระบวนการประเมินตนเองโดยสำรวจแตละกลุมงานตามเกณฑ
ประเมินรับรองฯ เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเตรียมความพรอมการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ มบริ ห ารยุ ทธศาสตร แ จ งปฏิ ท ิ น งบประมาณเพื ่ อ การจั ด ทำคำของบประมาณรายจ า ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
๑) เดือน ต.ต. - ธ.ค. ๖๓ ทบทวน ปรับปรุงเปาหมาย จัดทำขอเสนอเบื้องตน
๒) เดือน ต.ต. - ธ.ค. ๖๓ กำหนดให Cluster ๑ - ๑๐ สงโครงการคำของบประมาณใหกองแผนงาน
กรมอนามัย ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓
๓) เดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๔ สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียด และ ครม. มีมติใหความเห็นชอบ
และขอปรับปรุง
๔) เดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๔ สำนักงบประมาณรับฟงความคิดเห็น โดย ครม. ใหความเห็นชอบ
ราง พ.ร.บ. งบประมาณป ๒๕๖๕ และนำเสนอตอสภาผูแทนราษฎร สส. พิจารณาวาระ ๑
๕) เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๖๔ คณะกรรมธิการฯ พิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณ ประชุมเตรียมการ
ชี้แจงงบประมาณ สส. พิจารณา วาระ ๒ - ๓ สว. พิจารณา
๖) เดือน ก.ย. ๖๔ ส.ล.ค. นำรางงบประมาณฯ ขึ้นทูลเกลาถวายฯ และจัดทำแผนงบประมาณ
ป ๒๕๖๕ ตอไป
นอกจากนี้ มีขอสังเกตสำหรับการจัดทำคำของบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ
๑) ผลผลิตโครงการตองมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด
๒) กำหนดเปาหมายโครงการที่ Impact กับผลลัพธ หรือ Outcome ของภารกิจสำนักฯ สงผล
ไปยังประชาชนใหมากที่สุด
๓) การจัดจางที่ปรึกษา ตองทำเพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ ไมเปนการจางเพื่อรวบรวมขอมูล
สถานการณ หรือปรับปรุงระบบเดิมๆ ที่ยังไมเคยทดลองใชงาน
๔) ไมเนนการอบรม แตใหปรับเปลี่ยนกระบวนการอื่นเพื่อเสริมสรางทักษะความรู ที่ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย และกอใหเกิดความเขาใจ ความรูที่มากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเตรี ยมการเข าร วมประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การ “ทิ ศทางและแนวทางการดำเนิ น งานอนามั ย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564” ระหวางวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท
จังหวัดปทุมธานี
กลุมบริหารยุทธศาสตรไดจัดเตรียมเอกสารนำเสนอกิจกรรมสำคัญดานอนามัยสิ่งแวดลอม ภายใต
๗ โครงการสำคัญของ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกลาว และมีการมอบหมาย
ทีมงานเพื่อบันทึกและสรุปประเด็นการประชุมเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐น.
นางสาวชญานิศ มีลอง ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท, นางพรสุดา ศิริ และนายภิญญาพัชญ จุลสุข ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
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