รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2/๒๕๖4
วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 13.00 - ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
...............................................
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประธานการประชุมแจงวัตถุประสงค ของ
การประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร เสนอรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 1/2564 วันจันทรที่
26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ กลุม พม. แจงขอแกไขรายงานการประชุมประเด็น
รายการคำของบลงทุน จาก 4 รายการ 6 ลานบาท เปน 2 รายการ 2.2 ลานบาท และกลุม บย. ไดดำเนินการ
แกไขขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มมี ผ ลการดำเนิ น งานและผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณ ประจำเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้
- ผลการเบิกจายงบดำเนินงานรายแผนในภาพรวมทั้งสิ้น 266,466.20 บาท เทากับรอยละ
2.96 โดยยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว คือ รอยละ 19
- ผลการเบิกจายงบประมาณรายกลุม เรียงลำดับกลุมที่เบิกจายไดมากที่สุด ดังนี้
๑) กลุม อก. รอยละ 8.86 ๒) กลุม พม. รอยละ 5.32 ๓) กลุม บย. รอยละ 3.49 ๔) กลุม พช. รอยละ 2.12
๕) กลุม พบ. รอยละ 1.91 และ ๖) กลุม พภ. รอยละ 1.13 ตามลำดับ
๓.๑.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณที่บันทึกใน GFMIS แยกรายโครงการ ดังนี้
- โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
มียอด GF รอยละ 2.93 ยอด GF+PO รอยละ 2.14 และยอด GF+PO+ ขอหักงบ รอยละ 11.70
- โครงการพัฒนาและยกระดับสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) มียอด GF รอยละ 6.5 ยอด GF+PO รอยละ
6.5 และยอด GF+PO+ขอหักงบรอยละ 6.5
- โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการที่พักอาศัย
ชั่วคราวเพื่อรองรับการทองเที่ยว มียอด GF รอยละ 0.52 ยอด GF+PO รอยละ 12.58 และยอด GF+PO+
ขอหักงบ รอยละ 37.87
- โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิตมียอด GF รอยละ 3.29
ยอด GF+PO รอยละ 3.29 และยอด GF+PO+ขอหักงบ รอยละ 8.89
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- โครงการพั ฒ นาอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มในเรื อ นจำ ไม ม ี ย อด GF และยอด GF+PO ส ว น
ยอด GF+PO+ขอหักงบ รอยละ 3.55
- โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยู
อยางยั่งยืน มียอด GF รอยละ 3.30 ยอด GF+PO รอยละ 3.30 และยอด GF+PO+ขอหักงบ รอยละ 26.95
- โครงการเสริมสรางความเข มแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูด านสุ ขภาพดานอนามั ย
สิ่งแวดลอม ป 2564 มียอด GF รอยละ 0.32 ยอด GF+PO รอยละ 0.32 และยอด GF+PO+ขอหักงบ รอยละ 39
- โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม มียอด GF รอยละ 3.49 ยอด GF+PO รอยละ 3.49 และยอด GF+PO+ขอหักงบ รอยละ 5.37
๓.๑.๒ ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีดังนี้
กลุม พบ.
๑) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข
1.1 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการใชงาน และรับฟงความเห็นตอการพัฒนาระบบกำกับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อ (Tracking System)
1.๒ จัดประชุมอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยฯครั้งที่ 5-4/2563 โดยไดราง
กฎหมายฯ ๒ ฉบับ
๑.๓ รวมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใชกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอย
ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 โดยไดขอคิดเห็นความรวมมือการขับเคลื่อนฯ
1.๔ รวมประชุมชี้แจงรางกฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ ขอเลื่อนกิจกรรมจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินมาตรฐานการใหบริการเก็บขน
และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (manifest system/Infectious Waste Digital Tracking ไปดำเนินการเดือนธันวาคม
๒๕๖๓
๒) โครงการพัฒนาการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล
2.1 จัดกิจกรรมรณรงควันสวมโลก ป 2563 ณ ICONSIAM เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 (350,000 บาท)
และจัดกิจกรรมวัดวา อาสา ณ วัดพุทธปญญา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 63 (20,000 บาท)
2.2 จัดทำรายงานการคาดการณผลกระทบตอสุขภาพ( Monthly report ) เรื่องสวมโลก
กลุม พช.
๑) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสุขภาพ
1.1 เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายกระดับการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล เพื่อขยายผลภาคีเครือขายสูโรงพยาบาลสังกัดหนวยงานอื่น ในวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ โดย
ขออนุมัติโครงการฯ และเชิญประชุม (อยูระหวางเสนอลงนาม)
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน/คณะทำงานวิชาการ GREEN & CLEAN Hospital เมื่อวันที่
17 พ.ย. 63 โดยไดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2564
1.๓ เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑและแนวทางการประกวดนวัตกรรม GREEN
& CLEAN Hospital ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 โดยขออนุมัติจัดประชุมฯ และเชิญประชุม (อยูระหวางเสนอลงนาม)
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ทั้งนี้ ขอเลื่อนกิจกรรมจัดประชุมกำหนดกรอบและรายละเอียดหลักสูตรออนไลนเรื่อง การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข โดยยังไมมีกำหนด
๒) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ ระบบการจัด การอนามัย สิ่ งแวดล อมในสถานบริ การที่ พ ั ก อาศัย ชั่ว คราว
เพื่อรองรับการทองเที่ยว
1.1 ลงพื้นที่สำรวจขอมูลสถานการณและเก็บตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดทองเที่ยว
ไดแก กทม. และตางจังหวัด
1.2 ผลิตแบบสำรวจ และจัดสงใหกับโรงแรมเปาหมายเรียบรอยแลว
๓) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
๑.๑ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงาน Green and Clean Office/HWP ของ
กรมอนามัย
๑.๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน HWP สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ๖๓
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ ไดแผนการดำเนินงาน กิจกรรม 5ส/HWP ของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
๔) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำ
1.1 จัดประชุมหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาองคความรู
การดำเนินงาน สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำดานอนามัยสิ่งแวดลอม และ
สุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เมื่อวันที่
18 พ.ย. 63 ณ หองประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักโภชนาการ ไดแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ และมีการสื่อสาร ใหความรูเจาหนาที่/ อสรจ.
๕) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ สถานที ่ ท ำงานน า อยู  น า ทำงาน เสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต และความสุ ข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
๑.๑ ลงพื ้ น ที่ ร ั บ ฟ งความคิ ดเห็ น รางแนวทางการดำเนิน งาน GREEN Health Office ระหวางวันที่
25 - 27 พ.ย. ๖๓
๑.๒ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงความเห็นตอรางแนวทางการดำเนินงาน GREEN Health
Office เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ๖๓
ทำใหไดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนิน งานสถานที่ ทำงานนาอยูนาทำงานป งบประมาณ 2564
(กลุมเปาหมายภายนอก)
กลุม พม.
๑) โครงการพัฒนาระบบการจั ดการเหตุร ำคาญและกิจ การที่เปน อันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวา ด ว ย
การสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
1.1 จัดอบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน
พรอมขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น ระหวางวันที่ 2 - 4 พ.ย. 63
1.2 สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามและบังคับใชกฎหมายดานการจัดการเหตุรำคาญและ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้
- 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. จ.สระบุรี
4

- 2 - 5 ธ.ค.63 จ.เชียงใหม
- 14 - 16 ธ.ค. 63 จ.นครสวรรค
๒) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ
1.1 จัดประชุมหารือ และวางแผนการดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง
ไดแก
- ครั้งที่ ๑ วันที่ 22 ต.ค. 63
- ครั้งที่ ๒ วันที่ 9 พ.ย. 63
1.2 กำหนดแผนสำรวจและกำหนดจุ ดเก็ บตัว อยางพืชผั กและน้ ำบริโภค ในพื้นที่โครงการสง เสริ ม
การเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ระหวางวันที่ 30 พ.ย.
ถึง 2 ธ.ค. 63 (ขออนุมัติราชการแลว)
1.3 จัดประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กลุม พภ.
๑) โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
1.1 จัดทำชุดความรู/คูมือ และสื่อคลิปวิดิโอเผยแพรความรู "รูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ชุมชนทองถิ่น" โดยดำเนินการดังนี้
- จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63
- จัดจางผลิตสื่อสารคดีชุดรูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนทองถิ่น
- ลงพื้นที่ถายทำสื่อสารคดีชุดรูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับ อบต.
๒) โครงการเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ภาคี เ ครื อ ข า ยและความรอบรู ด  า นสุ ข ภาพด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม
ป 2564
1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำแนวทางหลักสูตร สื่อการสอนออนไลนฯ
และพิจารณาโครงสรางหลักสูตร การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับ สสอ. เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน พชอ. เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓
ทั้งนี้ ขอเลื่อนกิจกรรม ดังนี้
1) จัดประชุมเพื่อจัดทำกรอบและแนวทางหลักสูตร Environmental Health Inspector เปนเดือน
มกราคม ๒๕๖๔
๒) การผลิตสื่อ เผยแพรประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสื่อสารสาธารณะงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ เชน วันสวมโลก วันสิ่งแวดลอมไทย วันสิ่งแวดลอมโลก ฯลฯ เนื่องจากยังไมมี
การจัดกิจกรรมรณรงคและใชงบประมาณในชวงเวลาดังกลาว
๓) จัดประชุมคณะกรรมการวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2564 เปนเดือนธันวาคม ๒๕63
๔) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลบุคคลและองคกรดีเดนดานอนามัยสิ่งแวดลอม เปน
เดือนมกราคม ๒๕64
กลุม บย.
๑) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
1.1 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเตรียมการสำหรับ ฉบับที่ 4 ดำเนินการดังนี้
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- อยูระหวางการจัดทำขอเสนอตอการปรับแผน NEHAP ฉบับที่ ๓ เพื่อจัดทำฉบับปรับปรุง คือ
1) ร า งแผน NEHAP 3 และ 2) ร า งแผนปฏิ บ ั ติ ก าร โดยมี ข  อ เสนอให น ำประเด็ น ที ่ ย ั ง ไม บ รรลุ เ ป า หมาย
มาขับเคลื่อนในชวงปที่เหลืออยู
1.2 จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม สาระสำคัญในการประชุม คือ
- ผลการเบิกจาย งบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
- ทุกกลุมงานสวนใหญสามารถดำเนินกิจกรรมไดตามแผนที่กำหนดไว
- มี ความก า วหน า การขั บ เคลื่อนการดำเนิน กิจ กรรม Healthy Workplace ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม
- มีการพิจารณาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 5 เดือนแรก
- ทุกกลุมงานรับทราบคำของบประมาณขาขึ้น ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม และแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคลัสเตอร FIN
1.3 จัดประชุมเตรียมสารัตถะ และจัดทำขอมูลสนับสนุนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับ
นานาชาติ โดยประชุมกลุมยอย (สำนัก ว. และ กอง ป.) เพื่อจัดทำขอมูลสารัตถะสำหรับการประชุม ASEAN
Health Cluster 2 ครั้งที่ 6 (24-26 พ.ย. 63 รูปแบบ Video Conference จากประเทศฟลิปปนส) เมื่อวันที่
2 พ.ย. 63 และกลุม บย. เปนผูแทนเขารวมการประชุม ASEAN Health Cluster 2 ครั้งที่ 6 (24 - 26 พ.ย.
63 รูปแบบ Video Conference) ณ กรมควบคุมโรค
1.4 รวมประชุมแนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
วันที่ 5 พ.ย.63 (กพร. จัดประชุม) เพื่อการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (PMQA/ระบบขอมูล/
งานตางประเทศ)
๑.๕ จัดประชุมเตรียมการประเมินผลการขับเคลื่อนงานถอดบทเรียน และรวบรวมความสำเร็จการ
ขับเคลื่อนงาน GREEN & CLEAN Hospital
ภาพรวม
๑) โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
๑.๑ จัดประชุมเพื่อจัดทำสรุปบทเรียนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓
๑.๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ และชุดทดสอบที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมรับมือสถานการณอนามัย
สิ่งแวดลอมกรณีภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
๓.๑.๓ ขอพิจารณาการเบิกจายงบประมาณ
1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมสำนักฯ ยังไมเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายของกรมอนามั ย
โดยขอใหทุกกลุมงาน เรงรัดการเบิกจายทุกโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดโดยดวน
2) กรณีมีงานตามนโยบายผูบริหาร และตองใชงบประมาณ สำนักฯ จะทำการดึงงบฯ ไปสนับสนุนงาน
ตามนโยบายผูบริหาร โดยหักจากกลุมที่รับผิดชอบประเด็นงานดังกลาวเปนลำดับแรก
3) การดำเนินงานตามโครงการฯ ใหทำตามกิจกรรมในโครงการที่ไดรับการอนุมัติเปนสำคัญ (ดูในเลมสีสม
ที ่ แจกทุ กกลุ  ม) หากมี ความจำเป น ต องปรับ แผนการดำเนิน งานใหทานจัดทำเอกสารขอปรับ แผนงานตาม
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แบบฟอรม ดังนี้ Link: shorturl.at/jlmAN หรือ QR Code ทั้งนี้ ขอใหผูที่เปนตัวแทนคณะกรรมการแตละกลุม
ดำเนินการกำกับติดตามการเบิกจายงบประมาณของกลุมดวย
4) การจางเหมาที่ปรึกษาตาง ๆ ของโครงการฯ ขอใหเรงรัดหาตัวผูรับจางพรอมจัดทำรายละเอียด TOR
และลงระบบ PO ใหแลวเสร็จภาย ในสิ้นไตรมาส 1
5) คาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 ตองเบิกจาย ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
วงเงินที่ได (หากผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายแตละเดือน กรมอนามัยจะดําเนินงานดึงเงินงบประมาณ
กลับสวนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไมมีอุทธรณ) ผูแทนคณะกรรมการแตละกลุมตองกำกับติดตามการเบิกจาย
งบประมาณของกลุมตนเองดวย
6) ขอใหทุกกลุมงานจัดทำใบหักงบประมาณมาที่ บย. ทุกครั้งเมื่อมีการใชงบประมาณโดยแนบมาพรอม
หนังสือขออนุมัติจัดประชุม หรือขออนุมัติไปราชการ เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่เหลือ กอนเสนอให ผอ. ลงนาม
(เพื่อปองกันความเสี่ยงที่ทานตองออกคาใชจายเอง กรณีงบประมาณของสำนักฯ เหลือไมเพียงพอตอการเบิกจาย)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ รายงานความกา วหนา การขับเคลื ่ อนการดำเนิน กิ จกรรม Healthy Workplace ของสำนักอนามั ย
สิ่งแวดลอม
๓.๒.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้
๑) สำนั กอนามั ย สิ ่ งแวดล อมจั ด ประชุ มกำหนดแนวทางฯ เมื่อวัน ที่ ๒ พ.ย. ๖๓ โดยมติที่ ป ระชุ ม
กำหนดให คกก./ คทง. จัดทำแผนการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
2) คทง. ไดดำเนินการจัดทำแฟมกิจกรรมที่ดำเนินการแตละคณะ และกำหนดแบงพื้นที่สวนกลางสำนัก
เรียบรอยแลว
3) ดำเนินการจัดทำปายกลุมงานเรียบรอยแลว อยูระหวางดำเนินการจัดทำปายโตะ
4) ขอความรวมมือใหทุกกลุมดำเนินงานตามเกณฑ 5 ส
5) การจัดการมูลฝอย ขอใหสำนักฯ เปนตนแบบการคัดแยกขยะ
ทั้งนี้ ขอเสนอแนะที่ประชุม ขอใหแตละคณะทำงาน ๕ ส. จัดทำ timeline ความกาวหนาการดำเนินงาน
HWP เพื่อใหเห็นความกาวหนาการดำเนินงานที่ชัดเจน และนำเสนอในการประชุมครั้งตอไป
๓.๒.๒ ผลการดำเนินงานรายคณะทำงาน ๕ ส ดังนี้
๑) คณะ 5 ส
- ไดดำเนินการจัดทำเกณฑ ๕ ส. ที่เขาใจงาย จัดสงในกลุมไลนสำนักฯ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 - 12
พ.ย. ๖๓
- ไดจัดสงรูปตัวอยางที่เปนไปตามเกณฑ 5 ส เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ๖๓
- เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ๖๓ มีการหารือเพื่อปรับปรุงเกณฑใหเขากับบริบทของสำนัก ซึ่งมีประเด็นคอกเลี้ยงเด็ก
โดยที่ประชุมมีความเห็นวา สามารถกำหนดใหมีได โดยกำหนดเกณฑเรื่องความสะอาดและการจัดเก็บอยางเปน
ระเบียบ
2) คณะสมดุลชีวิต
- ไดสำรวจความตองการความสมดุลชีวิต
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- ทีมประเมินตรวจประเมิน HWP กรมอนามัย มีกำหนดเขาตรวจประเมิน วันที่ 30 พ.ย. ๖๓ เวลา
08.30 – 16.30 น.
3) คณะทำงานการจัดการสุขาภิบาล
3.1) ขยะ
- ขอใหลดปริมาณขยะ เชน ใช QR code ในการประชุม , สงเสริมการใชแกวน้ำ และภาชนะสวนบุคคล,
การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก
- การคัดแยกขยะ ไดแก แยกขยะ recycle ขยะอินทรีย ซึ่งจะรวบรวมไปทิ้งเวลา 15.00 น. ขยะทั่วไป
- แตละกลุมงานมีขยะถังขยะได 1 ถัง ตองมีฝาปดมิดชิด และใหแมบานรวบรวมขยะไปทิ้งและลางเก็บ
เวลา 15.00 น. และจะนำมาคืนภายในวันรุงขึ้นกอนเวลา 08.30 น.
3.2) สวม
- ใหสำรวจสวมของกรมอนามัย ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ สวมสำหรับเจาหนาที่ และสวมสาธารณะ
3.3) สัตวและแมลงนำโรค
4) คณะทำงานเกณฑมีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต
- สงเสริมการสรางสมดุลชีวิต อยูระหวางการดำเนินการสำรวจกิจกรรมสรางสมดุลชีวิตที่อยากจะทำ
เพิ่มเติม เพื่อสรางความสมดุลใหกับชีวิต
- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความรอบรู  ด  า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ และอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม ผ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ เชน สวดมนต, เสียงตามสายกรมอนามัย, ENV Facebook Live เปนตน
- จัดกิจกรรมสรางชีวิตชีวาและสมดุลขีวิต ไดแก ยืดเหยียดประจำวัน
5) คณะทำงานความปลอดภัย
- ดำเนินการสำรวจสายไฟและสายโทรศัพทที่ไมไดใชงาน เพื่อเอาออก โดยประสานกลุม อก. ดำเนินการ
แลวบางสวน
- ประชาสัมพันธเรื่องวิธีการทำงานที่ปลอดภัย จะกำหนดแบบฟอรมความเสี่ยงของใหแตละกลุมประเมิน
ความเสี่ยงจากการทำงาน เชน บางกลุมมีการใชสารเคมี จะมีขอแนะนำการทำงานให เปนตน
6) แนวทางการเตรียมความพรอม
- ทีมเลขาแตละคณะทำงาน จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานผลการดำเนินงานที่ผานมา
- ทุกกลุมงานดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ 5 ส. และเกณฑ HWP ภายในบริเวณกลุมงานและบริเวณ
ที่รับผิดชอบของตนเอง
- คณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานทุกคณะเตรียมความพรอมตอบคำถามหากคณะกรรมการฯ มีขอซักถาม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๕ เดือนแรก
- คะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง สำนัก ว. ไดรับคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรก 0.2962 คะแนน
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- หัวหนากลุม บย. ชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ป ๒๕64 รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 10 ตัวชี้วัด
ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) ตัวชี้วัดคำรับรองฯ (PA) ของอธิบดีกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมมีตัวชี้วัดที่สำนักฯ
เปนเจาภาพหลัก แตมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ คือ ตัวชี้วัดสถานประกอบการปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐาน (ตลาดสด
นาซื้อ ตลาดนัด จังหวัดละ 1 แหง กับ Street Food Good Health จังหวัดละ 1 แหง)
2) แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
- ตัวชี้วัดกลุม 1. นโยบายสำคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัว) สว. รับผิดชอบ 2 ตัว คือ
(1) KPI 1.22 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
ลำดับความสำคัญ 4 แผนยุทธศาสตร โดย กลุม พภ. เปนเจาภาพ และ
(2) KPI 1.23 ร อ ยละของโรงพยาบาลพั ฒ นาอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มได ต ามเกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital ระดับดีมากขึ้นไป ลำดับความสำคัญ 1 (ม.44 ) และ 4 แผนยุทธศาสตร โดย กลุม พช. รับผิดชอบ
- ตัวชี้วัดกลุมที่ 2 : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย จำนวน 5 ตัวชี้วัด (บังคับทุกหนวยงาน) คือ
(1) KPI 2.1 รอยละความสำเร็จการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง
(2) KPI 2.2 องคกรสรางสุข (Healthy Work place), 3) KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
(3) KPI 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
(4) KPI 2.4 การพั ฒ นาข อ มู ล การวิ จ ั ย นวั ต กรรม, และ 5) KPI 2.5 ร อ ยละการดำเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
(5) KPI 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ คำของบประมาณขาขึ้นของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1) สำนักฯ รวบรวมและจัดสงขอมูลเรียบรอยแลว อยูระหวางการพิจารณาของกองแผนงาน
2) มีจำนวน 13 โครงการ แลวนำไปพิจารณาในภาพของ cluster วงเงิน 55.6 ลานบาท โดยมีการปรับ
เพิ ่ ม เงิ น เป น 59.8 ล า นบาท เมื ่ อ นำเสนอเข า cluster จะมี ก ารรวมกิ จ กรรมประเภทเดี ย วกั น ไว ด  ว ยกั น
เปน 6 โครงการ จำนวน 65.9 ลานบาท
3) โครงการ cluster จำนวน 17 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 212,556,080 ลานบาท สำนัก ว.
รับผิดชอบ 6 โครงการสำคัญ โดยผลการพิจารณาของกองแผน พบวา มีจำนวนโครงการและวงเงินงบประมาณ
มากเกินไป
4) กรณีตองตัดงบประมาณ ผูอำนวยการสำนักฯ จะวิเคราะหคำขอที่ เชื่ อมโยงกับ ยุทธศาสตร ข อง
ประเทศ/ กรมอนามัยเพื่อคัดเลือกโครงการ
5) ขอสังเกตการจัดทำคำของบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
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- กิ จ กรรมบางโครงการยั ง ไม ค รอบคลุ ม ตามนโยบายของกรมอนามั ย และไม ค รอบคลุ ม กิ จ กรรม
การดำเนินงานระดับศูนยอนามัย กลุม บย. ตองเพิ่มเติมและปรับลดกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อใหมีกิจกรรม
สำคัญ สอดคลองกับนโยบายของกระทรวง กรม ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
- การจัดทำคำขอตามแบบฟอรมของกลุม บางโครงการไมไดเชื่อมโยงสูตรทำใหพบปญหาการดึงขอมูล
สำหรับจำแนกประเภทการของบประมาณแตล ะรายการ กลุม บย. ตองปรับระบบขอมูล และเชื่อมโยงสู ตร
ตามกองแผนกำหนดใหม
- จำนวนโครงการภาพรวมสำนักฯ มีมากเกินไป กลุมกระจายโครงการตามผูรับผิดชอบ โครงการใหเปน
กลุมของโครงการตามประเด็นงานสำคัญจึงเปนขอจำกัดในตอนรวมโครงการของคลัสเตอร และเบื้องตน กลุม บย.
ไดทำการจัดกลุมโครงการใหมโดยรวมโครงการที่มีประเด็นเหมือนกันไวดวยกันแลวบางสวน
- กรณีกลุมงานเสนอของบจางเหมา ขอใหแตละกลุม จัดทำรายละเอียด TOR และหากมีใบเสนอราคา
ใหจัดหาแนบพรอมดวย เพื่อใชประกอบการเสนอคำของบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ชี้แจงแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคลัสเตอร FIN
1) กรมอนามัยปรับเปาหมายการการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
แนวทางเบิกจาย ดังนี้
- การกันเงินเหลื่อมป ไมใหมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ ยกเวนงบลงทุนรายการกอสราง
ที่เปนไปตามสัญญาจาง/ งวดเงิน/ งวดงาน
- การโอนเงินระหวางหนวยงาน ขอใหแนบแผนการดําเนินงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติแลวและหนวยงาน
ผูร ับโอนแจงยินยอมรับโอนทางไลนกลุม “รายงานงบประมาณ”
- งบดำเนินงาน คาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 ตองเบิกจายไมนอยกว า
รอยละ 50 ของวงเงินที่ได ***หากผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายแตละเดือน กรมอนามัยจะดําเนินงาน
ดึงเงินงบประมาณกลับสวนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไมมีอุทธรณ*** ซึ่งสำนัก ว. มีผลการเบิกจายนอยมาก
จากงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,485,175 บาท เบิกจาย 651,379 บาท คิดเปนรอยละ 18.69
2) แนวทางการเบิกจายงบลงทุน (ครุภัณฑวิทยาศาสตร)
- แนวทางการจัดหา
(1) ไมมีการเปลี่ยนแปลง Spec ครุภัณฑ
(2) ตองเปนครุภัณฑที่ไมรอการนําเขาจากตางประเทศ
(3) กรณีครุภัณฑที่ อยู ในรายการบัญชีนวัต กรรมไทย จะตองประสานบริษั ทที่ ไดร ับ การพิจ ารณา
สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนด
- แนวทางการเบิกจาย
(1) รายการที่มีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตองกอหนี้ผูกพันและเบิกจายภายใน 30 พ.ย. 63
(2) รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไมเกิน 2,000,000 บาทตองกอหนี้ผูกพัน และเบิกจาย
ภายใน 31 ธ.ค. 63
(3) รายการที่มีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ตองกอหนี้ผูกพันภายใน15 ม.ค. 64 และเบิกจายเป
นไปตามงวดงาน-งวดเงินในสัญญา
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดงานปใหม พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย
- กรมอนามัยกำหนดจัดงานปใหม วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2564 โดยแขงกีฬาสี โดยกำหนดใหมี 4 สี
ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม สังกัดสีชมพู โดยมีรองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย ดนัย ธีวันดา เปนประธาน
กิจกรรม คือ ฟุตซอลท กับวอลเลยบอล และแตละสายตองเตรียมซุมอาหาร 2 ซุม โดยจับฉลากประเภทอาหาร
และซุมการละเลน 1 ซุมพรอมการประกวดแตงชุดผาไทยชาย-หญิง
- สำนัก ว. เปนเจาภาพจัดงานทำบุญใสบาตรรวมกับศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย และสำนักผูทรงฯ
โดยมีการกำหนดกิจกรรมการละเลน เชนใหมีการละเลนพื้นบาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐น.
นางสาวชญานิศ มีลอง ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท และนายภิญญาพัชญ จุลสุข ผูตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง ผูรับรองรายงานการประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
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