รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/๒๕๖4
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 19.30 - ๑๖.3๐ น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย
2. นางปรียานุช
3. นางสาวปรียนิตย์
4. นางสาวรุจิรา
5. นางวิมลศิริ
6. นายภิญญาพัชญ์
7. นางสาวพรทิพา
8. นางสาววิภา
9. นางสาวสัจมาน
10. นางสาวณัฐวดี
11. นางสาวชไมพร
12. นางพรสุดา
13. นางสาวนวรัตน์
14. นางสาวมลฤดี
15. นางสาวปาณิสา
16. นางชุติมา
17. นายเชิดศักดิ์
18. นางสาววิรัชพรรณ
19. นางสาวธนิษฐา
20. นางสาวปาริชาติ
21. นางสาววรรณนิภา
22. นางสาวรัตนา
23. นางสาวอุไรพร
24. นางสาวภัทยา
25. นางสาวภัสราภรณ์
26. นางสาวเกศกนก
27. นางสาวฐิติพร
28. นางสาวอรัญญา
29. นางสาวทิพย์สุดา
30. นายภาณุวัฒน์
31. นางจันท์จิรา
32. นายวนนท์
33. นางเกศินี
34. นางสาวยุพาภรณ์

ตู้แก้ว
บูรณะภักดี
ใหม่เจริญศรี
ไชยด้วง
วิเศษสมบัติ
จุลสุข
โพธิไพโรจน์
รุจิจนากุล
ตรันเจริญ
แมนเมธี
เป็นสุข
ศิริ
อภิชัยนันท์
ตรีวัย
ศรีดโรมนต์
แก้วช่วย
โกศัลวัฒน์
สุธาพาณิชย์
หอมสุวรรณ
จำนงการ
สิงห์สำราญ
เฒ่าอุดม
ถินสถิตย์
พิมพาสีดา
รักษาแก้ว
หอดขุนทด
ผาสอน
ดวงบุ
หาญอาสา
กิจอินทรีย์
สวารักษ์
บากี
จันทร์ศร
สิริประการกิจ

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
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35. นางอุบลรัตน์
36. นางเปรมจิต
37. นางสาวสุธาทิพย์
38. นางสาวศริญญา
39. นางสาวชญานิศ
40. นางสาวรุ่งอรุณ

อักษรสรรโกศล
กิจเชิดชู
เฟื่องฟูลอย
เหล็กแจ้ง
มีล่อง
วงศ์เสน

พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์การจัดประชุม
สำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มในครั ้ งนี้ เพื ่ อ กำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ การสำนัก อนามั ยสิ ่ ง แวดล้อม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม และต่อต้าน
การทุจริต โดยบุคลากรทุกคนของสำนักอนามัยสิ่ง แวดล้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมรับทราบแนวทาง
และถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เสนอรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
28 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนเอกสารรายงานการประชุม ดัง กล่ าวไปยัง ทุกกลุ ่มงานเพื ่อพิ จารณาปรับ แก้ ไ ข
ตามหนังสือสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ว399 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลง GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๔๘ โดยสำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อมมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 4,929,660.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.95 ซึ่งยังไม่เป็นไป
ตามเป้ า หมายที ่ ก รมอนามั ย กำหนด โดยมี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยงบดำเนิ น งาน และงบรายจ่ า ยอื ่ น (ไม่ ร วมงบลงทุ น )
เป็นเงิน ๔,๘๒๒,๖๖๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒ เมื่อจำแนกรายละเอียดการเบิกจ่ายแต่ละประเภท คือ ผล GF เป็น
เงิน ๔,๙๒๙,๖๖๐.๗๓ บาท (ร้อยละ 36.95), ผล GF + PO เป็นเงิน 7,013,260.73 บาท (ร้อยละ 52.56) และ ผล GF
+ PO + ขอหักงบ เป็นเงิน 7,128,467.73 บาท (ร้อยละ 53.43) กรณีสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัยได้

2

สำนัก ว. มียอดกัน PO เป็นจำนวน 2,554,501.10 บาท ดังรายการต่อไปนี้
กลุ่ม
สำนัก ว.
พช.

พภ.
อก.
พบ.
พม.

กิจกรรม
PO
กำหนดเบิกจ่าย
จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง) 2,076,200
22 ก.พ. 2564
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดจ้าง
166,706
4 มี.ค. 2564
ผลิตชุดสาธิต และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการพัฒนา
องค์กรสู่ Healthy Workplace Happy for Life
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
55,000
6 มี.ค. 2564
โรงแรม
จ้างรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทำเครื่องมือการ
60,000
8 มี.ค. 2564
ดำเนินงานโครงการ "สถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ค่าจ้างพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดล้อม
75,000
มี.ค. 2564
พร้อมหลักสูตรผู้ตรวจการอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Inspector
ค่าจ้างถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด A4
14,689.60 เบิกจ่ายรายเดือน
ตามการใช้งานจริง
ค่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
7,171.09
ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์
8,934.41
จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์
80,000
8 พ.ค. 2564
ที่เป็นของเสียทางการแพทย์
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารโลหะหนักในอาหาร
10,800
(ขอขยายเวลา
และพืชผัก
เนื่องจากลงพื้นที่ไม่ได้)

ทั้งนี้ สำนัก ว. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 (งบกลางโควิด) เป็นเงิน
1,933,400 บาท โดยมีรายละเอียดและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
- GF เป็นเงิน 244,403 บาท (ร้อยละ 12.64)
- PO เป็นเงิน 45,000 บาท (ร้อยละ 2.33)
- ยอดคงเหลือ เป็นเงิน 1,643,997 บาท (ร้อยละ 85.03)
และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้
กลุ่ม

โครงการ

กิจกรรม

แผนที่จะใช้เงิน
เดือนมีนาคม 2564

พบ.

โครงการบริหารจัดการมูลฝอย
และส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการการสาธารณสุข

จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทาง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งอื่น ๆ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นต่อ
กฎหมาย ระดับอนุบัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่ (….) พ.ศ. ....

4,650
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26,195
4,650

กลุ่ม

บย.

พภ.

พช.

โครงการ

กิจกรรม

แผนที่จะใช้เงิน
เดือนมีนาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการให้บริการเก็บขนและ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15,000

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตาม
ประเมินผลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาคเครือข่ายและความรอบรู้ด้าน สำหรับ สสอ. เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
สุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินงาน พชอ.
จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางหลักสูตร และสื่อการสอน
ออนไลน์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงาน
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) และ
พัฒนาความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี และทักษะ
อื่นๆ
จัดจ้างผลิตสื่อความรู้นิทรรศการเคลื่อนที่สำหรับ อปท. และ
โควิดในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ (เทศบาล/อบต. 2
เรื่อง) (PO)
โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่น
พิมพ์ใบประกาศสำหรับ อปท. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
และชุมชนจัดการอนามัย
(PO)
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาและยกระดับ
ค่าจ้างเก็บรวบรวม และจัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์
ระบบการจัดการอนามัย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (PO)
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
ที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ไม่ใช่จัดจ้าง
รวมงบประมาณเฉพาะจัดจ้าง (PO)
รวมงบประมาณทั้งหมด

3,040

4,300
7,600
12,400
9,200
127,980
194,300

60,000

87,035
382,280
469,315

ทั้งนี้ กลุ่ม บย. ขอให้ทุกกลุ่มพิจารณายืนยันการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2564
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
1. กลุ่ม พช. ขอเลื่อนยอดกัน PO 55,000 บาท รายการค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงแรม ออกไปก่อน
2. กลุม่ งานพิจารณายืนยันการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2564
- กลุ่ม พบ. ยืนยันข้อมูลตามที่กลุ่ม บย. เสนอ และจะขอเพิ่มเติมกิจกรรมโดยแจ้งภายหลังการประชุม
- กลุ่ม พภ. ขอปรับเลื่อนกิจกรรมทุกรายการ ยกเว้น การจัดประชุมเตรียมการดำเนินงานคณะกรรมการ
ดำเนินงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งขอปรับลดจำนวนเงินจาก 12,400 บาท เป็น 5,700 บาท
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- กลุ่ม พช. ยืนยันกิจกรรมตามที่เสนอ และขอเพิ่มกิจกรรมประชุมการประกวดนวัตกรรม GCH ซึ่งเลื่อนมา
จาก ก.พ. ๖๔ เป็นเงิน ๑๐,๗๕๐ บาท
- กลุ่ม บย. ยืนยันข้อมูลตามที่เสนอ
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
กลุ่ม บย. นำเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานของแต่ละโครงการตั้งแต่ เดือน
ต.ค. 25๖๓ - ก.พ. 25๖๔ โดยแจกแจงรายละเอียดกิจกรรมและผลผลิตของแต่ละโครงการ ดังนี้
๑. กลุ่ม พช.
๑) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- ใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital (ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- เกณฑ์และแนวทางการประกวดนวัตกรรม GCH (ประชุม 4 ธ.ค. 63)
- รายชื่อภาคีเครือข่ายในการขยายผลยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่ง แวดล้อมในโรงพยาบาลสัง กัดอื่น
(จัดประชุม 18 ธ.ค. 2563)
- จ้างจัดทำวิดีโอหลัก สู ตรออนไลน์ เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่ง แวดล้อมในสถานบริก ารสาธารณสุ ข
(ลงนามสัญญาจ้าง 11 ม.ค. 2564)
(3) กิจกรรมที่ไม่ดำเนินการตามแผน
- การประชุ ม คณะกรรมการเพื ่ อ กำหนดเกณฑ์ แ ละแนวทางการประกวดนวั ต กรรม GCH ครั ้ ง ที ่ 2
(เลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19)
(4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจเยี่ย ม
การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ณ รพ. กำแพงเพชร (22 ต.ค. 63)
- คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสนาม (ม.ค. ๖๔ กำลังดำเนินการ)
2) โครงการพัฒนาและยกระดับสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- ประกาศนโยบายกรมอนามัย วันที่ 30 ต.ค. 63 (ไม่ใช้งบประมาณ)
- จัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ (15 ม.ค. 64)
- แนวทางการดำเนินงาน Green Health Office (ประชุม 26 พ.ย. 63)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จัดจ้างเก็บ รวบรวม และจัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่ง แวดล้อมในสถานที่ทำงาน
สถานบริการ (ทำสัญญาจ้างแล้ว 22 ม.ค. 64; กำหนดเบิกจ่ายงวด 1 ณ 8 มี.ค. 64)
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน จัดจ้างผลิตชุดสาธิต และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
การพัฒนาองค์กรสู่ Healthy Workplace Happy for Life (ทำสัญญาจ้างแล้ว 18 ม.ค. 64; กำหนดส่งมอบงาน 4 มี.ค. 64)
- คู่มือแนวทางการดำเนินงานสถานที่ ทำงานน่ าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุ ณภาพชีวิ ต และความสุ ข
ของคนทำงาน
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3) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- แผนสำรวจสถานการณ์ WASH และปรับปรุงแบบสำรวจ (จัดประชุม 23 ธ.ค. 63)
- ผลิตแบบสำรวจ WASH จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย 1,600 ฉบับ (28 ธ.ค. 63, 20 ม.ค. 64)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- แนวทางและกระบวนการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (GREEN and CLEAN Office/ HWP)
ของกรมอนามัย/ เตรียมความพร้อมตรวจประเมิน/ ผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลผลิตที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2.2
(จัดประชุม 6 ครั้ง ต.ค. 63, 4 พ.ย. 63, ธ.ค. 63, 21 ม.ค. 64, 27 ม.ค. 64 และ 24 ก.พ. 64)
- แนวทางขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูง อายุในสถานที่สาธารณะ ประเด็นการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในวัด (ประชุม 21 ม.ค. 64)
- (ร่าง) คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ประชุม 24 ก.พ. 64)
4) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัด การอนามัยสิ่ งแวดล้อ มในสถานบริการที่พั กอาศัยชั่ว ครา ว
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- แผนสำรวจสถานการณ์ WASH และปรับปรุงแบบสำรวจ (จัดประชุม 23 ธ.ค. 63)
- ผลิตแบบสำรวจ WASH จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย 1,600 ฉบับ (28 ธ.ค. 63, 20 ม.ค. 64)
(2) อยู่ระหว่างดำเนินการ
- (ร่าง) คู่มือมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) (จัดประชุม 19 ต.ค. 63
และ 5 พ.ย. 63)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวโรงแรม และรีสอร์ท (13 -14 ธ.ค. 63)
- ผลิตแบบสำรวจจัดส่งให้กับโรงแรมเป้าหมาย 12,000 ชุด (พ.ย. 63 – ม.ค. 64= 4,000 ชุด, เพิ่มเติม
ก.พ. 64 = 8,000 ชุด)
- ผลิตคู่มือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 500 เล่ม (ธ.ค. 63 – ม.ค. 64)
(3) กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการตามแผน
- กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์และเก็บตัวอย่าง อวล. ในพื้นที่ท่องเที่ยว เลื่อนแผนโดยไม่มี
กำหนดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19)
5) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- แนวทางการตรวจน้ำเสียในเรือนจำ (จัดส่งให้ ศอ. ดำเนินการ) (ประชุม 16 ก.พ. 64)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ และการสื่อสาร
ให้ความรู้เจ้าหน้าที่/ อสรจ. (ประชุม 18 พ.ย. 63) (แผนการประชุมครั้งที่ 2 มิ.ย. 64)
- หลั ก สู ต รออนไลน์ เรื ่ อ ง การจั ด การอนามั ยสิ ่ ง แวดล้อ มและสุ ข าภิ บาลอาหารและน้ ำ ในเรื อนจำ
(ส่งงาน 2 งวดคือ ม.ค. และ มี.ค. 64 แผนการดำเนินงานจัดทำวีดิโอสื่อการสอนออนไลน์ (ส่งงานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64)
สื่อวิดีทัศน์เอนิเมชั่น สุขอนามัยในเรือนจำ
- แผนการดำเนินงานจัดทำวีดิโอสื่อ (ส่งงานงวดที่ 1 ณ 31 ม.ค. 64)
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- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียในเรือนจำตามแนวทางที่กำหนด (ดำเนินการโดยศูนย์อนามัยกำหนดแผน ก.พ. – เม.ย.
64 )
(3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในเรือนจำ (14 – 15 ธ.ค. 63)
- จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำชุดนิทรรศการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์
ปันสุข
- จัดทำหนังสือ สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพื่อใช้เป็นสื่อความรู้ในมุมสุขภาพของเรือนจำ
- ร่วมจัดทำข้อเสนอด้านการจัดการระบบบำบัดนำเสียในเรือนจำกับกรมราชทัณฑ์
๒. กลุ่ม พบ.
1) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
• มูลฝอยติดเชื้อ
- คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการจั ดการของเสี ยและมู ลฝอยที ่ เกิ ดจากกระบวนการล้ างไตทางช่ องท้ อง
(Peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน (เผยแพร่แล้ว , ประชุม 5 ต.ค. 63, ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการรับซื้อถุง ล้างไต จ.พะเยา
21 ต.ค. 2563)
- ข้ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒนาระบบควบคุ มกำกั บ การขนส่ ง มูล ฝอยติ ด เชื ้ อ (Manifest System/
Infectious Waste Digital Tracking) (ลง พท. 20 และ 22 ต.ค. 63) ฐานข้อมูลการใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อ (Manifest System) ขับเคลื่อนผ่านระบบตรวจราชการ (ต.ค. 63)
- เกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานกิ จ การให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขนและกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื ้ อ และสรุ ป ผล
การรับฟังความคิดเห็นจากศูนย์อนามัย
- รายงานผลการประเมินมาตรฐานกิจการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 1 แห่ง ณ จังหวัดปทุมธานี
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• มูลฝอยติดเชื้อ
- ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
- ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสำหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งอื่น (ประชุม
3 ธ.ค. 63)
- ชุดข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล (รพ. นอกสังกัด สธ.)
(ม.ค. 2564)
- ชุดข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ศักยภาพระบบการ
กำจั ดมู ลฝอยติ ดเชื ้ อของประเทศ แนวทางการจั ดการหน้ ากากอนามั ย แนวทางการจั ดการมู ลฝอยติ ดเชื ้ อจากวั คซี น
COVID -19
- TOR จ้ า งเหมาเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ฯ พร้ อ มข้ อ เสนอร่ า งประกาศฯ ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่... พ.ศ. .... (มีผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง)
• มูลฝอยทั่วไป
- (ร่าง) TOR ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานทางชีวภาพ
- ชุ ด ข้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การมู ล ฝอยทั ่ ว ไป พร้ อ มจั ด ทำคู ่ ม ื อ ประกอบการฝึ ก อบรม
ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 (ม.ค. 64)
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• มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- (ร่าง) กฎหมาย 2 ฉบับ (ประชุม 2 ธ.ค. 63, เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นรองกฎหมายฯ เมื่อ
22 ก.พ. 64) คือ
(1) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน อย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ....
(2) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
- ข้อคิดเห็นความร่วมมือขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. 2563
- ข้อมูลประกอบการยกร่ างกฎหมาย (ได้จากการลงพื้น ที่ ศ ึกษาจัง หวั ด ชลบุรี แ ละสมุ ทรปราการ
15 ธ.ค. 63)
- ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นของเสียทางการแพทย์ พร้อมจัดทำ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทยาและเวชภัณฑ์ พ.ศ. .... (ม.ค. 64)
- จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากสถานบริการ
สาธารณสุข (มี TOR และผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง)
- ยกร่าง กม. เพิ่มเติม 4 ฉบับ คือ
(1) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรื อ
อันตรายจากชุมชน เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน การแตกหักของมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน และการรั่วไหลของสารเคมีที่ออกมาจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
(2) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบอย่างปลอดภัย พ.ศ. ....
(3) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์สถานที่ตั้ง และขนาดพื้นที่การเผาโดย
เตาเผา และกำหนดมาตรฐานแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
(4) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากการแยกชิ้นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
2) โครงการพัฒนาการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- รายงานการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ (Monthly report) เรื่องส้วมโลก (ต.ค. 63)
- จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก ปี พ.ศ. 2563
- เปิดงานรณรงค์ส้วมโลก ปี 2563 ณ ICONSIAM (16 พ.ย. 63)
- กิจกรรมวัดวา อาสา ณ วัดพุทธปัญญา (19 พ.ย. 63)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำแนวทางการควบคุม กำกับการจัดการส้วมสาธารณะ (จัดประชุม 14 ต.ค. 63)
- สถานการณ์การพัฒนาการดำเนินงานส้วมสาธารณะในสถานีบริการเชื้อเพลิง (สำรวจข้อมูลออนไลน์ ระหว่าง
1 ม.ค. – 15 ก.พ. 64)
(3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนการขับเคลื่อนการจัดการส้วมและสิ ่ง ปฏิกู ลในพื้นที่ จัง หวั ดน่ าน สนับสนุนและติดตามการพั ฒ นา
ส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวโดยพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม (ลงพื้นที่ติดตามฯ 6 – 10 ธ.ค. 63)
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๓. กลุ่ม พม.
1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุ รำคาญและกิ จการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
การสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- จัดอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพร้อม
ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่น (2 – 4 พ.ย. 63)
- จ้างบำรุงรักษา/ สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (พ.ย. 63)
- ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพประเภทกิจการเผาถ่าน
หรือสะสมถ่าน ณ พื้นที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (18 ธ.ค. 2563)
- สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามและบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการเหตุรำคาญและกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้
(1) 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 สระบุรี
(2) 2 - 5 ธ.ค. 63 เชียงใหม่
(3) 14 - 16 ธ.ค. 63 นครสวรรค์
(4) 21 - 22 ธ.ค. 63 ชลบุรี
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กรอบการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง วิธีการ และเครื่องมือ สำหรับการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (จัดประชุม 20 ต.ค. 63)
- รายงานการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น เพื ่ อ จั ด ทำต้ น แบบในการแก้ ไ ขปั ญ หาจาก
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า
ณ จ.ชลบุรี (ลงพื้นที่ 21 – 22 ธ.ค. 63)
- (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมันฯ
- จัดประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทางวิช าการ
(21 ม.ค. 64)
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (4 ก.พ. 64)
- แนวทางและเกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นสุ ข ลั ก ษณะในสถานประกอบกิ จ การ เพื ่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน
ความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ประชุม 19 – 20 ม.ค. 64)
- แนวทางขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “สามสร้าง” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ประชุม 22 ก.พ. 64)
2) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- แผนการดำเนินงานในพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ตาก (ประชุม 22 ต.ค. 63, 9 พ.ย. 63, 7 ธ.ค. 63, 19 ธ.ค. 63)
- แบบประเมินมาตรฐานกิจการฯ เพื่อปรับปรุงในระบบ TSC โดยจัดประชุมทบทวนแบบประเมินมาตรฐาน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้รับการผ่อนปรนตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (16 ต.ค. 63)
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- สำรวจและกำหนดจุดเก็บตัวอย่างพืชผักและน้ำบริโภค ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตาก (30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- รูปแบบกลไกการเฝ้าระวังเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (จัดประชุม 25 พ.ย. ๖๓)
- ข้อมูลเบื้องต้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการบริโภคและสุขภาพของประชาชนในพื ้ น ที่
โครงการ (ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง 14 – 17 ธ.ค. 63)
- ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นของคณะทำงานต่อการแก้ไขปัญหาการให้บริการตู้บรรจุสินค้าหรือลานจอดรถ
หัวลากฯ (ประชุม 28 ธ.ค. 25 63)
- (ร่ า ง) หลั ก สู ต รและคู ่ ม ื อ แนวทางการไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าท กรณี เ หตุ ร ำคาญ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การสาธารณสุข (ประชุม 18 ม.ค. 64)
- วิดีทัศน์เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
รอเบิกจ่าย; บย. ชลอ PO)
๔. กลุ่ม พภ.
1) โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- คู่มือ อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่ (เบิกจ่ายแล้ว ธ.ค. 63)
- สื่อวิดีโอ “ชุมชนวิถีใหม่ส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม” และ “อปท. ยกระดับชีวิตสู่เมืองที่เป็น
มิตรต่อสุขภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)” (เคลียร์ PO เมื่อ 19 ม.ค. 64)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- โครงสร้างหลักสูตรออนไลน์“อสม. เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่ง แวดล้อม (ประชุม
22 ต.ค. 63)
- ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีฯ จ.ลพบุรี 7 – 9 ธ.ค. 63 และ จ.ขอนแก่น 21 – 24 ธ.ค 63
(3) กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการตามแผน
- ผลิตใบประกาศรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร (เม.ย. 2564 รองบประมาณ)
(4) งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็นอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ จ. ราชบุรี (20 ต.ค. 63)
3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2564
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรค COVID -19 (17 พ.ย. 63)
- KM เรื่อง โปรแกรมการคาดการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ประชุม 1 ธ.ค. 63)
- KM เรื่อง สร้างความร่วมมือในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) (ประชุม 15 ธ.ค. 63)
- KM เรื่อง งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ COVID-19 (15 ก.พ. 64)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- แนวทางบูรณาการประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น (ประชุม 30 ต.ค. 63)
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- โครงสร้างหลักสูตร การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ สสอ. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
พชอ. (ประชุม พ.ย. 63) (เลื่อนเป็น มี.ค. 64)
- กรอบแนวทางการพัฒนาระบบและหลักสูตร Environmental Health Inspector (EHI) (ประชุม 8 ม.ค. 64)
- ร่าง เนื้อหาชุดนิทรรศการงาน 1) EHA, 2) อบต. น่าอยู่, 3) COVID-19 (20 ม.ค. 64) (ปรับแผนการจ้างผลิต
เป็น เม.ย. 64 เนื่องจากรองบประมาณ)
- ร่าง บันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สถ. และภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่ง แวดล้อม (เลื่อน
ประชุมเป็น มี.ค. 64 อยู่ระหว่างประสาน สถ.)
(3) กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการตามแผน
- จ้างผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง EHA (รองบประมาณ เม.ย. 64)
๕. กลุ่ม บย.
1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(1) กิจกรรมที่สำเร็จแล้ว
- ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (ประชุม
5 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63/ 26 พ.ย. 63/ 24 ธ.ค. 63/ 28 ม.ค. 64/ 25 ก.พ. 64)
- ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (29 ธ.ค. 63)
- ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ASEAN Health Cluster 2 กรมอนามัย ในประเด็นอนามัยสิ่งแวดล้อม (Health
Priority 11)(เป็นผู้แทนกรมอนามัยร่วมประชุม 24 – 26 พ.ย. 63)
- ทบทวนปรับแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID -19 (ม.ค. 64)
- พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สำคั ญ ด้ า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มของสำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม (ร่ ว มอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" กรมอนามัย จ.เพชรบุรี วันที่ 22-26 พ.ย. 63)
- จัดทำ Template เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.5 คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย
- กรอบแนวทางการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2566 -2570
(16 ก.พ. 64)
(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ข้อเสนอแนะต่อการปรับแผนฯ ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเตรียมการสำหรับฉบับที่ 4 (ประชุมฝ่ายเลขานุการฯ 21 ต.ค. 63)
- พั ฒ นาระบบแสดงผลข้ อ มู ล ตั ว ชี ้ ว ั ด สำคั ญ ของคลั ส เตอร์ อ นามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม (ประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ย
25 ม.ค. 64)
- พัฒนาเว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๖. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
ผลผลิต
- จัดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
(17 พ.ย. 63)
- ข้อเสนอโครงสร้าง EOC ระดับกรมอนามัย (ประชุม 26 ต.ค. 63)
- แนวทางขับเคลื่อน TSC กรมอนามัย (ประชุม 8 ธ.ค. 63, 5 ม.ค. 64)
- การเตรียมทีมปฏิบัติการคณะทำงานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (OP) (ประชุม 18 ม.ค. 64)
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- สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและ อวล. ใน รพ. สนาม (ประชุม 21 ม.ค. 64)
- จัดซือ้ วัสดุช่วยเหลือน้ำท่วม 7 รายการ และจัดส่งวัสดุช่วยเหลือ ศอ. 11 และ 12 (ธ.ค. 63 และ ม.ค. 64)
- คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ณ
มกราคม 2564)
7. โครงการยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
(๑) ผลการดำเนินงาน
1) ประชุมกำหนดกลยุทธ์ด้าน อวล. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจัดทำข้อเสนอทิศทางงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับเมืองสุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่
- ประชุมจัดทำข้อเสนอการทบทวนบทบาทและทิศทางกรมอนามัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (2 ก.พ. 64)
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง การกำหนดกลยุ ท ธ์ ด ้ า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มในสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด-19 และการจัดทำข้อเสนอทิศทางงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายในปี 2570 (8-9 ก.พ. 64)
2) ลงพื้นที่ปฏิ บั ติก ารภาคสนาม เพื่อตรวจเยี่ ยม ตรวจประเมิน และให้คำแนะนำการจั ดการด้ านสุ ข าภิ บ าล
ความสะอาด ลดความเสี่ยงการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานประกอบกิจการ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่กักกันโรค
และโรงพยาบาลสนาม
- เก็บข้อมู ล เสนอแนะมาตรการการจั ดการขยะติด เชื้อ และการจัด การ อวล. เพื่อป้องกัน และควบคุ ม โรค
ใน รพ. สนาม จ. สมุทรสาคร (29 ม.ค. 64 )
- ตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และร่วมงาน “ห้างสรรพสินค้าปลอดภัย มั่นใจไร้โควิด” ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จ. ชลบุรี (31 ม.ค. – 1 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยม/ล้างตลาดในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 จ.นครนายก (4 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงานอินเด็กซ์จำกัด จ.สมุทรสาคร (8 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี ่ ย มและประเมิ น อวล. ในเรื อ นจำ เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม มาตรการป้ อ งกั นการแพร่ ระบาดโรค COVID-19
ณ. จ.สงขลา (12 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด จ.สมุทรสาคร (16 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมและตรวจเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การวัดการระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างน้ำเสีย
ภายในบริเวณตลาดและบริเวณระบายน้ำทิ้งณ ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี (17 ก.พ. 64)
- ติ ดตามการดำเนิ นงานสถานประกอบการมั ่ นใจและปลอดภั ยภายใต้ สถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิ ด -19
ณ จ.ยโสธร, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (17-18 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงาน จำนวน 8 แห่ง จ.สมุทรสาคร (19 ก.พ. 64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงาน จำนวน 9 แห่ง จ.สมุทรสาคร (23 ก.พ.64)
- ตรวจเยี่ยมโรงงาน จำนวน 8 แห่ง จ.สมุทรสาคร (24 ก.พ. 64)
3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ
(๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ผลิตเสื้อกั๊ก (อยู่ระหว่างทำ PO)
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้กลุ่ม บย. ปรับแก้ไขตามที่ประชุม ดังนี้
๑. ปรับแก้ไขยอดกัน PO 55,000 บาท รายการค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอนามัยสิ่ง แวดล้ อ ม
ในโรงแรม
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๒. ปรับแก้ไขแผนการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2564 ที่กลุ่มงานยืนยัน ดังนี้
- กลุ่ม พบ. ยืนยันกิจกรรมทุกรายการ
- กลุ่ม พภ. ขอปรับเลื่อนกิจกรรมทุกรายการ ยกเว้น การจัดประชุมเตรียมการดำเนินงานคณะกรรมการ
ดำเนินงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และขอปรับลดงบประมาณการใช้จ่าย
- กลุ่ม พช. ยืนยันทุกกิจกรรม และขอเพิ่มกิจกรรมประชุมการประกวดนวัตกรรม GCH
- กลุ่ม บย. ยืนยันทุกกิจกรรม
วาระที ่ ๓.๒ รายงานความก้ าวหน้ าการขับเคลื ่ อ นการดำเนิน กิจ กรรม Healthy Workplace ของสำนั ก อนามัย
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม พช. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินกิ จกรรม Healthy Workplace ของสำนักอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลการประเมิน ที่ผ่านมาทั้ง สองครั้งเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง นี้
กรมอนามัย (ส่วนกลาง) มีกำหนดการเข้าตรวจประเมิน HWP ณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 ก.พ. 64 ซึ่งก่อนรับ
การตรวจประเมินโดยกรมอนามัย (ส่วนกลาง) นั้น สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจ
ประเมินภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64
ผลการประเมิน HWP ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔ มีคะแนนดังนี้
รายการเกณฑ์ประเมิน
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ ๕ ส
41
42
การสนับสนุน
4.20
5
สะอาด
10.30
11
ปลอดภัย
12
12
มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต
5
5
โดยคิดคะแนนตาม KPI 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ได้คะแนนประเมิน 5ส คือ 0.4
คะแนน และคะแนน HWP คือ 1.225 คะแนน รายละเอียด ดังนี้
1. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส ค่าคะแนนวัดผลผลิต เกณฑ์ประเมิน 5ส
คะแนน
จำนวน (ข้อ)

0.1
35

0.2
36-37

0.3
38-39

0.4
40-41

0.5
42

2. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับพื้นฐาน
3. ค่าคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ พิจารณาตามจำนวนข้อที่สามารถดำเนินการได้
คะแนน
จำนวน (ข้อ)

1.0
35

1.075
36-37

1.15
38-39

1.225
40-41

ทั้งนี้ ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้แก่
• เกณฑ์ 5 ส: มีการระบุว่า “ของใช้ส่วนตัว” ที่โต๊ะทำงาน มากกว่า 1 ลิ้นชัก
• เกณฑ์ HWP:
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1.3
42

1) ไม่มีแผนดำเนินกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารระดับสูง ให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน รวมถึงมีการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณ สำหรับดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้ง เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามเรื่องวัฒนธรรมองค์กรได้ เมื่อคณะกรรมการสุ่มสอบถาม
3) ไม่มีแผนการตรวจติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรม ด้านการส่ง เสริมสุขภาพ อนามัยสิ่ง แวดล้อม และ
ความสมดุลในชีวิตการทำงานในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์
4) คณะกรรมการตรวจประเมิน พบว่า ผ้าม่านกลุ่ม พภ. ชำรุด 1 จุด
5) รางไฟที่ผนังไม่เรียบร้อย
นอกจากนี้ รอบ ๕ เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค. ๖๔) จะเพิ่มประเมินเกณฑ์เกณฑ์มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต เพื่อยกระดับ
จาก “ระดับพื้นฐาน” เป็น “ระดับดีมาก” โดยต้องกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีการจัดตั้งกลุ่มแกนนำหรือชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องขับเคลื่อน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ได้แก่ กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย กิจกรรมดูแลสุขภาพฟัน กิจกรรมส่ง เสริมโภชนาการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจาง การประเมินภาวะโภชนาการ
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย และกิจกรรมส่งเสริมความสมดุลในชีวิตและการทำงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 กรอบแนวทางการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2566 - 2570
กลุ่ม บย. นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2566 2570 ซึ่งสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนากลยุทธ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรสมรรถนะสูง เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมีนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อํานวยการสํานักอนามั ย
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามกรอบความร่วมมือระดับโลก เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน วิสัยทัศน์ของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นําไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์องค์กรจากปัจจัยภายนอกด้วยหลักการ PESTEL
หลักการ PESTEL
ปัจจัยภายนอก
สิ่งที่สำนัก ว. ควรดำเนินการ
P: Politic
1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
พัฒนามาตรฐานด้าน อวล. ที่เป็นประเด็นงานระดับ
2. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่องาน อวล.
สากล โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น
3. ประเด็นอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็น การจัดการคุณภาพน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
งานระดับสากลเป็นที่ยอมรับ
(Water, Sanitation and Hygiene) ทั้งในสถาน
บริการการสาธารณสุข และครัวเรือน
E: Economic
1. มีการพัฒนา/ขยายตัวของธุรกิจรูปแบบ 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้าน อวล. เพื่อให้พื้นที่มี
ใหม่ และการลงทุนภาคอุตสาหกรรม พื้นที่ ศักยภาพและสามารถเตรียมจัดทำข้อมูลระดับพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจ
2. ศึกษาสถานการณ์ และเตรียมการปรับปรุงและ
ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นทาง
พัฒนากฎหมาย
เศรษฐกิจ
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หลักการ PESTEL

ปัจจัยภายนอก
2. การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวมาก
ขึ้นเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

S: Social

1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (มี
ประชาชนอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ
20 ของประชากรทั้งหมด)
2. Social measures/ Social
mobilization
3. พฤติกรรม New Normal ของ
ประชาชน ทั้งด้านสุขภาพและการใช้
ชีวิตประจำวัน
4. การขยายตัวของความเป็นเมือง
(Urbanization)
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สิ่งที่สำนัก ว. ควรดำเนินการ
3. กำหนดมาตรฐาน มาตรการ และระเบียบการ
จัดการ อวล. ตามบริบทของพื้นที่
4. ประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทใหม่ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
5. กำหนดมาตรฐานด้าน อวล. เพื่อควบคุม กำกับ
และลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
1. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย/กำหนดมาตรฐาน
มาตรการ การจัดการอวล. สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
ในสถานประกอบการ และครัวเรือน
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านอวล. รองรับสังคมสูงายุ
เช่น Automatic Housing Sanitation/ Universal
design in all setting
3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้สูงอายุ
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ / ออกแบบระบบเฝ้าระวังโดย
ประชาชน
5. จั ด ทำคำแนะนำการจั ด การมู ล ฝอยติด เชื ้อใน
ชุมชนแบบครบวงจร
6. พัฒนาเทคโนโลยี/รูปแบบการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อชุมชน
7. พัฒนาคุณภาพบริการด้านอนามัยสิ่ง แวดล้ อ ม
โดยจัดทำมาตรฐานด้าน อวล. ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัดสภาพที่พักอาศัยของชุมชนแออัด คอนโดมีเนียม/
อาคารชุดการจัดการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่าง
ด้าว การควบคุม Indoor Air Pollution เพื่อส่งเสริม
ให้ ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพรูปแบบใหม่ ทั้ง ด้าน
สุขอนามัย สุขลักษณะ และ อวล. ปลอดจากโรคภัย
ต่างๆ เช่น
8. จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชน และหน่วยงาน รู้สิทธิ์ของตนเอง และ
ดำเนินการตามบทบาทตนเอง
9. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร Online ด้ า นอวล. เช่ น การ
จัดการของเสียครัวเรือนประเภทบ่อดักไขมัน
10. สร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชน (Env. HL)
เพื่อเพิ่มพลังทางสังคมให้เกิดระบบบริการ อวล.
ที่มีคุณภาพ และรู้จักป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยง

หลักการ PESTEL

ปัจจัยภายนอก

สิ่งที่สำนัก ว. ควรดำเนินการ
11. พั ฒ นา Media Literacy ผ่ า นช่ อ งทาง และ
Content ที่น่าสนใจและเชื่อถือได้
12. ใช้ Influencer youtuber เพื ่ อ สื ่ อ สารงาน
อวล. /งานส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมที ่ เ หมาะสมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
13. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งแบบ On line
และ Onsite
1. ปรับกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการในการจัดการ
T: Technology 1 ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (Big Data) เช่น ข้อมูลสถาน
อวล. ให้เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ประกอบการและผู้ประกอบการ เข้าถึงข้อมูลด้าน 2. พัฒนานวัตกรรมด้านอวล. รองรับเทคโนโลยี เช่น
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
เครื่องมือตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม/ ชุดตรวจวัด
2. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอวล.
แบบรวดเร็ว (SI3) /เครื่องมืออย่างง่ายสำหรับปชช. /
หลากหลายสำหรับชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น
application เตื อ นภั ย / ระบบ warning online
Application ระบบบริการออนไลน์ one stop
(ความเสี ่ ย ง ด้ าน สิ ่ ง แวดล้ อ มต่ อ สุ ข ภาพ) /
service เช่น การขออนุมัติ อนุญาตจากทาง
ราชการ E-Form
Environmental Health tracking / ระบบconference,
3. การใช้ AI เช่น ระบบ Chatbot ผ่าน Line
ระบบสื่อสารทางไกล (tele-Environmental Health)
Application, robot
3. จัดทำคลังความรู้/ฐานข้อมูลกลางด้านสุ ขภาพ
4. การใช้เทคโนโลยีสำหรับการสอบสวนงาน
และอวล. ที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการข้อมูลจาก
อย่างง่าย และมี feedback ข้อมูลที่เร็วขึ้น เช่น
ทุกภาคส่วน เช่น Environmental Health Database/
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
NEHIS โดยเชื ่ อ มโยงด้ า นสุ ข ภาพและ อวล. เช่ น
5. ใช้ Social network
6. เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น / ข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการข้อร้องเรียน
กระจายอย่างรวดเร็ว
4. พัฒนาหลักสูตรด้าน อวล. / รับรองหลักสูตร/
7. มีข่าวลือ/ข่าวปลอม/ข่าวเท็จ / การคุกคาม หน่วยฝึกอบรม จัดอบรม (training) /แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลส่วนบุคคล/ภาครัฐทาง Cyber
วิชาการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมออนไลน์
8. การใช้พลังงานสะอาด การใช้รถยนต์ไฟฟ้า
/ ขึ้นทะเบียน (ปกติ, online, E-learning)
hyper loop รถไฟความเร็วสูง
5. จัดตั้งศูนย์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสร้าง
9. นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
10. Internet of Thing (การสื่อสารโทรคมนาคม ความรอบรู้ด้านสุขภาพออนไลน์ (Health Literacy
online) / การทำการตลาดสั ง คมออนไลน์ (Social
/5G+) การศึกษาไร้พรมแดน
Marketing online/ Influencer youtuber)
6. ผลักดันและพัฒนาเมืองสะอาด สุขภาพดี/เมือง
ที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
7. ส่ ง เสริ มให้ เกิ ดเมื องอากาศสะอาด (Clean air
city)
8. พัฒนาและออกกฎหมายควบคุ มกิ จการที ่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
1. พัฒนาและ Update law inspector (Environmental
E: Environment 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่และมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น

Health Inspector)

16

หลักการ PESTEL

L: Law

ปัจจัยภายนอก

สิ่งที่สำนัก ว. ควรดำเนินการ

2. ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ และสาธารณ 2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
ภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรูปแบบใหม่
3. เฝ้าระวัง คาดการณ์ วิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อรองรับ
ปัญหาอนามัยสิ่ง แวดล้อมในรูปแบบใหม่ เช่น เชื่อมโยง
ข้ อ มู ล สิ ่ ง แวดล้ อ มกั บ สุ ข ภาพ ปั ญ หามลพิ ษ อากาศ
ในครั ว เรื อ น (มาตรการ Indoor Air อาคารสร้ า งใหม่ )
และโรคอุบัติใหม่ และสาธารณภัย
1. มีกฎหมายไม่ทันต่อสถานการณ์
1. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารสาธารณสุ ข
2. กฎหมายมีจำนวนมากและซ้ำซ้อน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ขาดการบังคับใช้
กฎหมาย

2. ผลการทบทวน “เป้าประสงค์หลัก (GOAL)” ของสำนัก ว. มีดังต่อไปนี้
• ข้อเสนอ GOAL ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
GEN X: ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพดี (Healthy Environment for
Healthy people)
GEN Y1: ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพดี (Healthy Environment for
Healthy people)
GEN Y2: เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา และบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
GEN Y3: Env.WIN (Env.ชนะ): Env.Data & Information, Work Capacity, Innovation &Technology
and Networking partners
• ข้อสรุป GOAL และข้อเสนอเป้าประสงค์ย่อย ดังนี้
GOAL: เป็นองค์กรนำในการคุ้มครองสิทธิ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรต่อสุขภาพ และมีสุขภาพดี
เป้าประสงค์
๑. เมืองและชุมชนมีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

๒. ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของเมืองที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
๒. ร้อยละของสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ (เช่น โรงเรียน ส้ว ม
สาธารณะ สถานประกอบกิจการ) และสถานบริการการสาธารณสุข ผ่าน
มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (เช่น มาตรฐาน WASH/มาตรฐาน HAS
๑. ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์
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• ค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
๑) เป้าประสงค์ที่ ๑: เมืองและชุมชนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
๒) เป้าประสงค์ที่ ๒: ประชาชนมีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้า
ตัวชี้วัดที่
เป้าหมายตามฉากทัศน์
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ประสงค์
อนาคต ปี 66 - 70
ที่
66 67 68 69 70
ต้นน้ำ
กลางน้ำ
ปลายน้ำ
1
30 35 40 45 50 ๑.กลไกและระบบเฝ้าระวังและ 1. การขับเคลื่อนนโยบาย 1. อปท. มีการจัดบริการ อวล. ที่มีประสิทธิภาพ
1
(ร้อยละ
ข้อมูล อวล. และสุขภาพ
ทุกระดับ
(EHA)
ของเมืองฯ)
๒.พัฒนากฎหมายและ
(3P: Policy/
๒. ส่งเสริมการจัดการ อวล. ของสถานที่ต่างๆ
มาตรฐาน
Partnership/
(Setting) ประกอบด้วย สถานประกอบ
people)
กิจการ สถานที่สาธารณะให้ดำเนินการได้
2
50 55 60 65 70 ๓.พัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้
(ร้อยละ
ด้านการจัดการ อวล. ในเมือง
ตามมาตรฐานการจัดการ อวล.
ของสถาน
และชุมชน
3. สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการ อวล.
ประกอบการฯ)
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
1
30 40 50 60 70 1. ระบบแจ้งเตือน สื่อสาร
1. ช่องทางการสื่อสาร
1. มีระบบติดตาม ประเมินพฤติกรรม และ
2
(ร้อยละของ
ความเสี่ยงและสื่อสาร
ที่หลากหลาย ทันสมัย
ประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประชาชนฯ)
สาธารณะ
รวดเร็ว และสื่อสาร
ของประชาชน
2. งานวิจัย องค์ความรู้ และ
การตลาดเพื่อสังคมที่ดี 2. มีระบบรับเรื่องร้องเรียนด้านอนามัย
รูปแบบการเสริมสร้าง HL
(Social Marketing)
สิ่งแวดล้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. กลไกการตอบโต้ความ
3. สถานการณ์ความรอบรู้
เสี่ยงด้านอนามัย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
สิ่งแวดล้อม
ประชาชน
3. ศูนย์ให้คำปรึกษา
4. หลักสูตร ด้านอนามัย
ในระดับพื้นที่ (EnH
สิ่งแวดล้อมของประชาชน
counselling Center)
4. บุคลากรที่มีศักยภาพ
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• จุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นจุดเน้นการดำเนินงาน
เพื่อตอบปัจจัยความสำเร็จ

แผนงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ผลผลิตสำคัญ
(ชื่อ/จำนวน/หน่วยนับ)

1. ขับเคลื่อนนโยบาย และ
1. โครงการยกระดับเมือง
สื่อสารสาธารณะ และสร้าง
และชุมชน จัดการอนามัย
ความร่วมมือภาคีเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพดี
ทุกระดับ

เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคีเครือข่ายในการจัดการ
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 30
ประชาชน

2. พัฒนากฎหมาย มาตรการ
และมาตรฐาน ที่ทันสมัย

เพื่อควบคุม กำกับ ประเมิน
รับรองมาตรฐานด้านการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการ
สถานที่สาธารณะ
ตามมาตรฐาน

3. พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ
เป็นมิตรต่อผู้ใช้
4. พัฒนากลไกการกำกับ
ติดตามประเมินผล

2. โครงการส่งเสริมการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน สถาน
ประกอบการ สถานที่สาธารณะ
เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพ

สถานบริการการสาธารณสุข
(สังกัด สธ.) ผ่านมาตรฐาน
WASH (Water, Sanitation
and Hygiene) ร้อยละ 50

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กลุ่ม บย. นัดหมายทุกกลุ่มร่วมกันพิจารณาข้อเสนอเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2566 - 2570 และประเด็นเน้นหนักการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/ผลผลิตสำคัญ
และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 อีกครั้ง ภายในวันที่ 3 มีนาคม 25๖๔
วาระที่ 4.2 กรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
กลุ่ม บย. แจ้งให้ทราบว่า จากการประชุมคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีผู้แทนกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เสนอการจัดทำรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่ง แวดล้อม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อของประเทศไทยและข้อเสนอแนะ
และ 2) เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำนโยบายและการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่ง แวดล้อมและการคุ้ม ครองสุ ข ภาพ
ของประชาชน มีกรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. Theme: สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal
2. รายละเอียดในเล่มรายงาน
รายละเอียด
1. บทนำ
2. สถานการณ์เด่นด้าน อวล.
ปี 2563

เนื้อหา
- การสุขาภิบาลอาหาร
- คุณภาพน้ำบริโภค
- ส้วม
- สิ่งปฏิกูล
- การจัดการมูลฝอยทั่วไป/ติดเชื้อ/อันตรายในชุมชน
- การจัดการของเสียใน รพ.
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สอน.
สว.

รายละเอียด

เนื้อหา

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- สถานการณ์เหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย
- การจัดการเหตุรำคาญ
- สารเคมี
- สถานประกอบการ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กป.
- พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
(เหมื อ งแร่ / โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล/มลพิษ อากาศ/SEZ/EEC
ฯลฯ)
- การบังคับใช้กฎหมาย
ศก.
- กลุ่มวัย (การจัดการ อวล. เพื่อผู้สูงอายุ/โภชนาการกับ
สายส่งเสริมสุขภาพ
อาหารปลอดภัย/ปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำต่อสุขภาพฟัน)
3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
3. กรอบเนื้อหา ประกอบด้วย 1) สถานการณ์ย้อนหลัง 5 ปี (source/pathway) 2) คาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์/ผลกระทบ (สุขภาพ/สังคม/เศรษฐกิจ)บทเรียน/การดำเนินงานของต่างประเทศ (ถ้ามี) 3) การดำเนินงานของ
ประเทศไทย/best practice และ 4) สรุปและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลได้ทั้งแบบ primary data ที่รวบรวมเอง
จากการเฝ้าระวัง และ secondary data โดยใส่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ทั้งนี้ มีการกำหนด Timeline จัดทำเล่มรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ดังนี้
• เดือน ม.ค. - มี.ค. 64
- ประชุมหารือเตรียมกรอบจัดทำเล่มรายงานสถานการณ์ฯ (29 ม.ค. 64 ประชุมศูนย์คาดการณ์ฯ)
- เสนอที่ประชุม Cluster อวล เพื่อพิจารณากรอบจัดทำเล่มรายงานสถานการณ์ฯ (24 ก.พ. 64)
- แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน (มี.ค.64)
- ประชุมคณะทำงาน (มี.ค.64)
- ส่งเนื้อหาประเด็นที่เขียน (30 มี.ค. 64)
• เดือน เม.ย. 64
- กองบรรณาธิการปรับพิจารณาปรับแก้ไข (16 เม.ย.64)
- ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อแนะนำของกองบรรณาธิการ (23 เม.ย.64)
- จัดทำ (ร่าง) รายงาน (ปลายเดือน เม.ย.64)
• เดือน พ.ค. 64
- ประชุมทำงาน พิจารณา (ร่าง) รายงาน(ต้นเดือน พ.ค.64)
- ปรับแก้ไขเล่มรายงาน ฉบับสมบูรณ์
• เดือน มิ.ย. 64
- ออกแบบและจัดพิมพ์รายงาน(ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.) เปิดตัวเล่มรายงานในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ทั้งนี้ มติที่ประชุมคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เห็นชอบกรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
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เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) เป็นที่ปรึกษา และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบเขียนเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ
กลุ่ม บย. จึงเสนอให้ที่ประชุ มร่วมพิ จารณาข้อ เสนอการดำเนินงานของสำนัก ว. เพื่อจัดทำรายงาน
สถานการณ์ฯ โดยพิจารณาปรับแก้ไขและเพิ่มประเด็นในรายงานสถานการณ์ฯ ผ่านการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการ
เฝ้าระวังด้าน อวล. ของสำนัก ว. (ฝ่ายเลขานุการฯ: กลุ่มพบ./ พม./ บย.) และเห็นควรให้หัวหน้ากลุ่มมอบหมายนักวิชาการ
เพื่อร่วมจัดทำรายงานสถานการณ์ และส่งรายชื่อให้ กลุ่ม บย. เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง เป็นคณะทำงาน โดยมีกลุ่ม บย.
เป็นผู้ช่วยเลขาฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณากรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ
และกลุ ่ ม งานส่ ง รายชื่ อเป็น คณะทำงานจัด ทำรายงานสถานการณ์ อนามัย สิ่ ง แวดล้ อมของประเทศไทย พ.ศ. 2563
ให้กลุ่ม บย.
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้
1) กลุ่ม บย. แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.26/ 12.7/ 1.28/ 1.29/ 1.34 และ 2.1.1/ 2.1.2/ 2.2/ 2.3/
2.4/ 2.5 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และการเพิ่มเติมลิงค์หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ ตามเกณฑ์ การให้ คะแนนของ KPI Template (ระดับคะแนนที ่ 3) Management and Governance กำหนดให้ มี
แผนการขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานตั ว ชี ้ ว ั ด ซึ ่ ง ทุ ก ตั ว ชี ้ วั ด กำหนดให้ มี ร ายงานการติ ด ตามการดำเนิ น งานตั วชี ้ วั ด
ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดทุกตัวชี้วัดได้ทราบแล้ว
ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำไว้ใน (Google Word) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้ า
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบทันต่อการใช้งาน เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
โดยให้ผู้รับผิดชอบทุกตัวชี้วัดสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มและบันทึกผลการดำเนินงานได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ (Real time
recording and sharing information) เพื่อใช้สำหรับรายงานความก้าวหน้าของทุกตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์
2564 ทุ กตั วชี ้ ว ั ด สามารถเข้ าถึ ง แบบฟอร์ ม และบั น ทึ ก ผลการดำเนิ นงานได้ ตามลิ ง ค์ ท ี ่ แจ้ ง ไว้ น ั ้ น โดยกำหนดให้
ทุกตัวชี้วัดรายงานภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำข้อมูลดังกล่าวที่รายงานความก้าวแต่ละตั วชี้วั ด
(รายเดื อน) เข้ าที่ ประชุ มสำนั กฯ เดื อนกุ มภาพั นธ์ 2564 (ครั ้ งที ่ 5 /2564) ในวั นที ่ 25 กุ มภาพั นธ์ 2564 ต่ อไป
โดยรอบการรายงานของเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 รายงานครบถ้วนแล้วนั้น
สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากเป็นการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายเดือนดังกล่าวแล้ว
ยังเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก อีกด้วย (โดยจะต้องรายงาน Output คะแนนที่ 4
และ Outcome คะแนนที ่ 5 พร้ อมแนบหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ ให้ ครบถ้ วน สมบู รณ์ ถู กต้ อง และทั นเวลา ทุ กตั วชี ้ ว ั ด)
ซึ่งจากการตรวจสอบแผนการขับเคลื่อนฯ และการรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวฯ ของทุกตัวชี้วัด ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
โดยยังพอมีเวลาขอให้ทุกตัวชี้วัดดำเนินการทบทวนแผนให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด เนื่องจากเกณฑ์
แต่ละตัวชี้วัด (ระดับคะแนนที่ 4) วัดผลเป็นร้อยละของการดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้ยังสามารถรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมใส่ลิงค์หลักฐานเชิงประจักษ์แต่ละกิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ตามแผนฯ ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
๒) กลุ่ม บย. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง หนังสือ กพร. กรมอนามัย แจ้งข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการ
การรายงานผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
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หน่วยงาน ให้ กพร. ส่งผลการให้คะแนนรอบที่ ๑/๒๕๖๔ ให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยให้ม ีการ
ประเมินข้อมูล ๓ คะแนน คือ ๑) ข้อมูลที่นำมาใช้ ๑ คะแนน ๒) การนำข้อมูลมากำหนดเป็นมาตรการ ๐.๕ คะแนน กำหนด
ประเด็นความรู้ ๐.๕ คะแนน และ ๓) แผนงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ คะแนน ประกอบกับการรายงานผลเดือนมกราคม ๒๕๖๔
สำหรับคะแนนที่ ๔ และ ๕ จะนำไปใช้ในรอบที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะทำให้มี
ผลคะแนนเพื่อใช้ประกอบในการทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป
และเพื่ อให้ การประเมินผลการปฏิ บ ัต ิราชการของหัวหน้ าหน่ วยงานและบุ คลากรในหน่ วยงานเป็ นไปด้ วย
ความเรียบร้อย กพร. กรมอนามัย จึงเห็นควรแจ้งมติดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานทราบ พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) โดยดำเนินการดังนี้
• ทุกหน่วยงานดำเนินการรายงานติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เข้าระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย 4.0 ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (กำหนดเวลาเดิม)
• หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วั ดที่ 1.1 - 1.๔๕ (ตัวชี้วัดนโยบายสำคัญเร่งด่วน/ ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก
กรมอนามัย) ตัวชี้วัดที่ 2.1 - 2.5 (ตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)) ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ - ๓.๒๓ (ตัวชี้วัด
ภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม KPI Function) ส่งผลคะแนนระดับ ๔ และ / หรือคะแนนระดับ
๕ ตาม KPI Template ของตัวชี้วัดที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพและหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการตัวชี้วัด (Joint
KPI) รวมทั้งตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไปยัง กพร. กรมอนามัย ภายในวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไป
โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จะต้องส่งผลคะแนนดังกล่าวเนื่องจากเป็นเจ้าภาพ 2 ตัวชี้วัด คือ
KPI 1.27 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (กลุ่ม พภ.)
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
KPI 1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ระดับดีมากขึ้นไป (กลุ่ม พช.)
ทั้งนี้ กลุ่ม บย. ขอให้ผู้รับผิ ดชอบแต่ ละตัวชี้วั ดนำเสนอความก้ าวหน้ าผลการดำเนินงานตามแผนการขั บเคลื่อนตัวชี ้ วั ด
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกลุ่ม บย. ดำเนินการต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวชญานิศ มีล่อง ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นางพรสุดา ศิริ, นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ และนางสาววรรณนิภา สิงห์สำราญ ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยด้วง ผู้รับรองรายงานการประชุม
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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