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รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันศุกรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโบทเฮาส บูทีค ริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม
.............................................
๑. รายชื่อผูเขาประชุม จํานวน ๖๕ คน
๑) นายสมชาย
ตูแกว
ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
๒) น.ส.ดรรชนี
มหาชานิกะ
ผูชวย ผอ. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๑.๑ กลุมอํานวยการ
๑) นางสุนีย
รัตนาวลีกุล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๒) นางเกศินี
จันทรศร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
๓) นางวรภา
บุญคลัง
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
๔) น.ส.ยุพาภรณ สิริประการกิจ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๕) นางจตุพร
สิรินภัทราวรรณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๖) น.ส.ศรีสมร
จําเริญศักดิ์ศรี
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
๗) นางสมหมาย รุงแจง
พนักงานพิมพ ส ๓
๘) นางอุบลรัตน อักษรสรรโกศล พนักงานธุรการ ส ๓
๙) นายสุรจิตร
อ่ําทิม
พนักงานขับรถยนต
๑๐) นายธนณัฐ
คลายแกว
พนักงานขับรถยนต
๑๑) นางเปรมจิตร กิจเชิดชู
พนักงานพิมพ ส ๓
๑๒) นายอํานวย
เจจือ
พนักงานขับรถยนต
๑๓) น.ส.ศริญญา เหล็กแจง
นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔) นายชนันต
สาระกอ
พนักงานขับรถยนต
๑๕) น.ส.รุงอรุณ
วงศเสน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
๑๖) นายสํารวย
แตงสะอาด
พนักงานขับรถยนต
๑.๒ กลุมบริหารยุทธศาสตร
๑) น.ส.รุจิรา
ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๒) นายภิญญาพัชญ จุลสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๓) นางพรสุดา
ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๔) น.ส.พรทิพา
โพธิ์ไพโรจน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๕) น.ส.นวรัตน
อภิชัยนันท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๖) น.ส.วรรณนิภา สิงหสําราญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗) นางแสงสุวรรณ ศิริพันธุ
เจาพนักงานสถิตชิ ํานาญงาน
๘) น.ส.ทิพยสุดา หาญอาสา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙) นายอมร
เมืองแกว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐) น.ส.จันทจิรา ตรีสิทธิมากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

๑

๑๑) นายวนนท

บากี

นักวิชาการคอมพิวเตอร
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๑.๓ กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม
๑) นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๒) นางวิมลศิริ
วิเศษสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๓) น.ส.ชุติมา
แกวชวย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๔) นายภาณุวัฒน กิจอินทรีย
นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ
๕) นายเอกราช
บัวทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖) น.ส.ฐาปนี
ชูเชิด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗) นายคมสัน
แสนศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘) น.ส.วรารัตน โสวรรณี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙) นายธนยศ
ฆะวีวงษ
พนักงานพิมพ ส ๓
๑๐) นายสุธีร
พลายแกว
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
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๑.๔ กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล
๑) น.ส.อินทิรา
สุภาเพ็ชร
๒) น.ส.สัจมาน
ตรันเจริญ
๓) น.ส.ปยาภัสร ชูแกวงาม
๔) น.ส.ปาณิสา
ศรีดโรมนต
๕) น.ส.ธนิษฐา
หอมสุวรรณ
๖) น.ส.ภัสราภรณ รักษาแกว
๗) น.ส.เกศกนก หอดขุนทด
๘) น.ส.อรัญญา
ดวงบุ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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๑.๕ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
๑) นางณีรนุช
อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๒) น.ส.มลฤดี
ตรีวัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๓) น.ส.ณัฐวดี
แมนเมธี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๔) นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕) น.ส.รัตนา
เฒาอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖) น.ส.ปาริชาติ จํานงการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗) น.ส.อุไรพร
ถินสถิตย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘) น.ส.ฐิติพร
ผาสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙) น.ส.กัลยลักษณ ทับทิมใส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐) น.ส.สิรยิ าภรณ บุญลาด
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

11

๑.๖ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ
๑) นายนิพนธุ
อนแฉง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

๒

๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
น.ส.ชไมพร
เปนสุข
น.ส.วราภรณ บุญภักดี
นางพรพรรณ บุญปลิก
นายตวงสิทธิ์
วิมุกตายน
น.ส.ประภัสสร ขจร
น.ส.ศิริลักษ
กลิ่นมาลี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
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๒. รายชื่อผูไมมาประชุม (ติดราชการ) จํานวน ๑๐ คน
๑) นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๒) นายเจริญ
หาญปญจกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๓) น.ส.ปรียนิตย ใหมเจริญศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๔) นายทัยธัช
หิรัญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๕) น.ส.วิภา
รุจิจนากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๖) น.ส.พรรนิกาญจน วังกุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗) น.ส.ภัทยา
พิมพาสีดา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘) นายประพด รักสกุล
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๒
๙) นางกชกร
สกุลจรัส
พนักงานธุรการ ส ๓
๑๐) น.ส.ชญานิศ มีลอง
นักวิเทศสัมพันธ
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เปดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งาน ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔” ณ โรงแรมโบมเฮาส บูทีค ริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมชาย ตูแกวผูอํานวยการ
สํ า นั กอนามั ย สิ่ งแวดล อมเป น ประธานการประชุมพรอมมอบนโยบายและแนวทางการดําเนิน งานอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๖๗ คน
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานตามเปาหมายของยุทธศาสตร
ที่กําหนดและที่เกี่ยวของ พัฒนายกระดับการดําเนินงานสูคุณภาพของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
ของบุคลากร โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงาน
ชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสําคัญในการประชุม ประกอบดวย
๑. การนําเสนอผลการดํ าเนิน งานและความสําเร็จ ของโครงการตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอภิปรายผลสัมฤทธิ์ ปญหา และอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินโครงการในปตอไป เนื่องดวยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
(COVID-19) ทําใหทุกโครงการตองปรับวิธีการและรูปแบบกิจกรรมในรอบ ๖ เดือนหลัง ใหสอดคลองตาม
นโยบายของกรมอนามัย เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมของโครงการไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

๓
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๑.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
กลุมบริหารยุทธศาสตร ชี้แจงเปาหมายการเบิกจายของกรมอนามัย ในไตรมาส ๓ และนําเสนอรายละเอียด

ดังนี้

- ผลการเบิกจายงบประมาณสํานักฯ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประเภทงบประมาณ

34
35
36

37

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. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข
2. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวม สิ่งปฏิกูล
เพื่อสุขภาวะที่ดี

(บาท)
635,318.00

เบิกจายลง
ระบบ GFMIS
(บาท)
๔๙๖,๐๑๘

๘๘5,250.00

๘๖๑,๓๘๓.๕๕ ๙๗.๓๐

ยอดทั้งปหลัง
mapping

260,000.00

130,000

รอยละ
๗๘.๐๗

50

๔

กลุม
พช.

พม.

พภ.
บย.

อก.
38
39
40
41
42
43
44

โครงการ

ยอดทั้งปหลัง
mapping

(บาท)
386,120.00

๑. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
๒. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการ 843,309.66
อนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยาง
ยั่งยืน
๓. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคน 254,981.00
ตลอดชวงชีวิต
๔. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
273,000.00
ตามโครงการพระราชดําริ
๕. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัย
๖99,440.00
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสําหรับผูสูงอายุ
๑. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญ
93,000.00
กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และมลพิษสิ่งแวดลอม
เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพประชาชน
๒. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลด
232,708.39
ผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เฉพาะ
1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขาย
๘18,125.11
และความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
1. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
๖๐,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
๒.สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสํานักอนามัย
๑๘๔,๔๔๐.๐๐
สิ่งแวดลอม
1. แผนพื้นฐาน
๒,158,122.40
๒. การบริหารจัดการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
885,340.00
งานอนามัยสิ่งแวดลอม (สิ่งแวดลอม)

เบิกจายลง
ระบบ GFMIS รอยละ
(บาท)
๓๒๙,๘๑๒.๖๐ ๘๕.๔๒
๕๔๘.๓๕๔.๖๖ ๖๕.๐๒
๒๓๐,๙๖๑

๙๐.๕๘

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

๙๒.๕๑

๑๕๘,๑๒๒.๔๐ ๗.๓๓
๖๖๑,๖๔๕.๙๒ ๗๔.๗๓

๒. เพื่อการกํากับ ติดตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําเดือน
สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้ น โดยกลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร รายงานที่ ป ระชุ ม สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม
สํ า หรั บ ทุ ก ตั ว ชี้ วั ด ของสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม ผู รั บ ผิ ด ชอบแต ล ะตั ว ชี้ วั ด เข า ระบบรายงานผล
ตามแผนการขับเคลื่อนในระบบ DOC ตามชวงเวลา ตามแผนการขับเคลื่อนและกําหนดเวลาที่กรมกําหนด
เรียบรอยแลว โดยสามารถตรวจสอบและทบทวนความครบถวน สมบูรณของหลักฐานไดอีก ภายในวั น ที่
1-10 กั น ยายน 2563 ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ การติ ด ตามรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด

๕

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ที่ผานมานั้น
ไดรายงานเขาระบบครบถวนตามแผนฯ ทันเวลาทุกตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 พบวา ตัวชี้วัดเขาระบบครบทุกรายการตามที่ กพร.กําหนดแลว
โดยกลุมบริหารยุทธศาสตรไดตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของตัวชี้วัด พบวา ปญหาเดิมสําหรับเรื่องการ
สราง URL ไมตรงกับหลักฐาน และปญหาการแชรขอมูลใน Google drive ไมปลดล็อครหัสการเขาถึงขอมูล
ซึ่ ง จะเป น สาเหตุ ใ ห ค ณะกรรมการฯ ไม ส ามารถเห็ น หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งได โดยกลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร
ได ดํ า เนิ น การประสานและแก ไ ขแล ว จากนั้ น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม เน น ย้ํ า กลุ ม งาน
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดสําคัญของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ตองตรวจสอบและทบทวนความครบถวน สมบูรณ
ของหลักฐานในระบบ DOC ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1-10 กันยายน 2563 ตอไปดวย จํานวน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้
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1.28

ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์
COVID-19
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60
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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84
85
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89
90
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95

๓. การประชุ มกลุ มเพื่ อจั ดทํ า แผนปฏิบัติการ และกําหนดแนวทางการดําเนิน งาน ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสํ า นั กอนามั ย สิ่ งแวดล อมกําหนดใหทุกกลุมงานจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบ House
Model เพื่อใหเห็นเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และกิจกรรมสําคัญในการขับเลื่อนสูความสําเร็จของ
แตละกลุมงาน

๗

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
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๘

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

๓. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู และวิเคราะหการทํางานรวมกัน

ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานไดรับทราบผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ และบทเรียนการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในปที่ผานมา และรวมกันกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ในปตอไป รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ ไดสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
----------------------------------------------นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นายภิญญาพัชญ จุลสุข ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

๙

