รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ 256๓ เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
------------------------------------------------ผูเ ขารวมประชุม
1. นายสมชาย ตูแกว
2. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
3. นางปรียานุช บูรณะภักดี
4. นางปรียนิตย ใหมเจริญศรี
5. นางณีรนุช อาภาจรัส
6. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
7. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน
8. นางสุนีย รัตนาวลีกุล
9. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
10. นางพรสุดา ศิริ
11. นางสาวชไมพร เปนสุข
12. นางสาววิภา รุจิจนากุล
13. นายทัยธัช หิรัญเรือง
14. นางมลฤดี ตรีวัย
15. นางสาวณัฐวดี แมนธี
16. นางสาววรรณนิภา สิงหสำราญ
17. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี
18. นายเอกราช บัวทอง
19. นางวรภา บุญคลัง
20. นางสาวศรีสมร จำเริญศักดิ์ศรี
21. นางแสงสุวรรณ ศิริพันธ
22. นางสาวอรัญญา ดวงบุ
23. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด
24. นางสาวภัสราภรณ รักษาแกว
25. นางอุไรพร ถินสถิตย
26. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุม
27. นางสาวทิพยสุดา หาญอาสา
28. นายอมร เมืองแกว
29. นางสาวชญานิศ มีลอง
30. นางสาวจันทจิรา ตรีสิทธิมากุล
31. นายวนนท บากี
32. นายภิญญาพัชญ จุลสุข

ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจาพนักงานสถิตชิ ำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เลขานุการฯ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม แจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวาระสำคัญในการ
ประชุ ม ในครั ้ ง นี้ โ ดยมี ส ามวาระประเด็ น สำคั ญ คื อ วาระสื บ เนื ่ อ ง วาระเพื ่ อ พิ จ ารณา และวาระเพื ่ อ ทราบ
ทั้งนี้ ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมไดแจงขอมูลสำคัญตอที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีสถานการณการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID) โดยกรมอนามัย กำหนดใหมีการตั้งทีมตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินโดยความรวมมือระหวางกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย เพื่อระดมกำลังคนในการทำหนาที่ใหความรูสำหรับ
ประชาชนตอภาวะฉุกเฉินและระงับการเผยแพรของเชื้อไวรัสในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ ๓
ระดับประกอบดวย ๑) การตรวจคัดกรองที่ดานคนเขาเมือง (ดานควบคุมโรค) ๒) การคัดกรองผูเขาในประเทศไดแก
สถานพยาบาล ๓) การปองกันระงับเผยแพรเชื้อในประเทศ โดยผานการใหความรูความเขาใจ ความรูในการใชอุปกรณ
ปองกันตนเอง เชน หนากากอนามัย สถานการณดังกลาวทำใหเจาหนาที่และประชาชนมีความรูความเขาใจ และเกิด
ความตระหนัก ทั้งนี้ ขอใหเจาหนาที่สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมรวมดวยชวยกันในการแบงเบาภาระและรวมกัน ทำงาน
เพิ่อสวนรวมในครั้งนี้รวมทั้งรวมมือในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ ตอบโตภาวะฉุกเฉินในปจจุบันตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กลุ  ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร นำเสนอรายงานการประชุ ม สำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม ครั ้ ง ที ่ ๔/๒๕๖๓
เมื ่ อ วั น จั น ทร ท ี ่ 1๓ มกราคม 256๓ เวลา ๑๓.30 - 16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม ชิ ต ชั ย วงศ อาคาร 5 ชั ้ น 5
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย โดยเนื้อหาการประชุมมีเนื้อสำคัญในการติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ตามไตรมาส 1
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม (ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขานุการฯ แจงผลการเบิกจายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
ขอมูลจากกองคลังที่ใชในการนำเสนอในการประชุมกรมครั้งลาสุดซึ่งในภาพรวม รวมงบประมาณทั้งหมดของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่ไดรับมา 12 ลาน เบิกจายได รอยละ35.33 (งบดำเนินงาน งบรายจายอื่น และงบลงทุน)
ยัง อยูต่ำกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว สำหรับงบดำเนินงาน สำนักฯ จาก 5.5 ลาน เบิกจายได รอยละ
๗๒.๒๕ (หนวยงานที่เบิกจายไดตามแผนมีเพียงกองคลังและกองแผนงานเทานั้นยังไมเปนไปตามเปาหมาย(กำหนด
เปาหมายเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ที่รอยละ ๙๐)
ทั้งนี้ นำเสนอรายงานการเบิกจายงบประมาณ รายกลุม ดังนี้

-๓-

ขอมูลภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ผลสรุปอันดับการเบิกจายงบดำเนินงานแยกตามรายกลุม ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม แบงตามลำดับไดดังตอไปนี้ อันดับ 1 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ โดยเบิกจายไดรอยละ
83.67 อันดับ 2 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน เบิกจายไดรอยละ 66.04 อันดับ 3 กลุมพัฒนา
ความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม เบิกจายไดรอยละ 64.74 อันดับ 3 โดยมีภารกิจเพิ่มคือ
การจัดการประชุมชมรมฯ กลุมบริหารยุทธศาสตร เบิกจายไดรอยละ 59.65 มีภารกิจที่เพิ่มเขามาคือการจั ดการ
ประชุมการพัฒนาองคกร ลำดับสุดทาย อันดับ 4 กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล เบิกจายไดรอยละ 57.98 ยอดรวมการ
เบิกจายงบดำเนินงานของทั้งหมดของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมจึงอยูที่รอยละ 83.50 ในการประชุมกรมฯครั้งหนา
คาดหมายใหมีการเบิกจายในการประชุมครั้งหนาใหไดรอยละ 85 โดยจะพยายามดำเนินการเบิกจายใหทันตามแผนที่
กรมอนามัยไดกำหนดไว
สำหรับงบวิจัย ยังไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมายที่กำหนด สวนใหญอยูระหวางรอการทำสัญญากับผูรั บจาง
(สถาบันการศึกษา) ที่มีขอจำกัดเรื่องระเบียบวิธีการรับงาน และเอกสารการทำสัญญาไมถูกตอง โดยมีรายละเอียดการ
เบิกจายดังนี้

-๔โครงการวิจัยที่มีรายงานการเบิกจายเปนอันดับ 1 ไดแก โครงการวิจัยนวัตกรรมชุมชน โดยมีการเบิกจายอยูที่
รอยละ 15.55 อันดับ 2 โครงการวิจัยหองปฏิบัติการผูสูงอายุ เบิกจายไดรอยละ 6.78 อันดับ 3 โครงการวิจัยของ
เสียทางการแพทย เบิกจายไดรอยละ 4.69 ตามดวยอันดับสุดทาย โครงการวิจัยมลพิษอากาศในอาคาร เบิกจายได
รอยละ 0.02 รวมการเบิกจายทั้งหมดของงบวิจัยทั้งหมดไดรอยละ 5.49 โดยสรุปโครงวิจัยทุกโครงยังไมผานเกณฑ
ในการเบิกจายงบประมาณ
มติที่ประชุม ใหทุกกลุมงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดในไตรมาสที่ ๒
(กำหนดรอยละ ๙๕)
๓.๒ ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม (รอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผูแทนกลุมงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดสำคัญของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม นำเสนอความกาวหนาขั้นตอนการ
บริหารงานและขับเคลื่อนงานตัวชี้วัด ที่ไดนำขอมูลลงในระบบ DOC เสนอตอที่ประชุมทุกตัวชี้วัดมีการดำเนินงานแลว
ตามขั้นตอนตามขอตรวจพบจากการตรวจหลักฐานในระบบ DOC เดือน ม.ค.63




















-๕ทั้งนี้ ทุกตัวชี้วัดเขาระบบครบทุกรายการตามที่ ที่ กพร.กำหนด โดยมีปญหาจากการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของตัวชี้วัด พบวาปญหาเรื่องการสราง URL ไมตรงกับหลักฐาน ดังนั้นบย.ไดดำเนินการ แกไข ตัวชี้วัดที่มีปญหาโดย
การหาไฟลหลักฐานที่เกี่ยวของ และสราง URL เปลี่ยนใหใหม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 จากนั้นพบปญหาการแชร
ขอมูลใน Google drive ไมปลดล็อครหัสการเขาถึง ขอมูล ซึ่ง จะเปนสาเหตุให คณะกรรมการฯ ไมสามารถเห็น
หลักฐานที่เกี่ยวของได หลังจากทราบปญหา บย.ไดดำเนินการประสานและแกไข ตัวชี้วัดที่มีปญหา และปลดล็อครหัส
การเขาถึงขอมูล เพื่อรองรับการตรวจจากคณะกรรมการฯ แลว เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563
กลุมงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดสำคัญของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดนำเสนอความกาวหนาขั้นตอนการบริหารงานและ
ขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดดังขอมูลในตารางตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่: 1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน

-๖ตัวชี้วัดที่ 1.10 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ (รอยละ
80 ของจังหวัดมีระบบจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป) (ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นายทัยธัช หิรัญเรือง

ตัวชี้วัดที่ 1.23 รอยละของตัวชี้วัดเฝาระวังฯ ไดรับการนำเขาในระบบ DoH Dashboard
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวภัสราภรณ รักษาแกว

-๗ตัวชี้วัดที่: 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมการกำกับดูแลการบริหารงาน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน กลุม บย. ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th

-๘ตัวชี้วัดที่: 2.2.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข
(บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: พภ.

ตัวชี้วัดที่: 2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (การจัดการขอมูลและ
ความรู (Data Management & Knowledge Management))
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: พภ.

หมายเหตุ เพิ่ม KM สนับสนุน (อำนวยการ บย.) จะขอจัดประชุมวันที่ 21 ก.พ. 63
ขอมูลองคความรูขึ้นระบบรอบที่ 1 ตองไดรอยละ 50 รอบที่ 2 ควรไดรอยละ 80 (ทุกคนตองทำเสนอหัวหนากลุม)

-๙ตัวชี้วัดที่: 2.2.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (ความผูกพันตอองคกร
(Employee Engagement))
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: พภ.

ตัวชี้วัดที่: 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นายภิญญาพัชญ จุลสุข กลุม บย. ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th

-๑๐ตัวชี้วัดที่ : 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน กลุม บย.

ตัวชี้วัดที่: 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: นายภิญญาพัชญ จุลสุข กลุม บย. ระบบ DOC http://doc.anamai.moph.go.th

มติที่ประชุม รับทราบและมีขคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 1)ตัวชี้วัดควรตกลงใหเปนขอตกลงเดียวกัน 2) การดำเนินงาน
ทุกครั้งตองมีหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อใหเปนทีย่ อมรับ

-๑๑๓.๓ รายงานความกาวหนา ตาม Small Success ไตรมาส ๑ ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
ผูแทนกลุมงานที่รับผิดชอบโครงการสำคัญ นำเสนอผลสำเร็จตาม ตาม Small Success ไตรมาส ๑ ที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายซึ่งทุกโครงการสำคัญดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายและตาม Small Success ไตรมาส ๑ เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหลัง สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหลัง ตาม Timeline ของกรม
อนามัยกำหนด ทั้ง นี้ใหแบง จายงบประมาณตามกรอบการบริหารงบประมาณ การจัดทำแผนงาน โครงการของ
หนวยงานงาน ดังนี้

ซึ ่ ง หากพิจ ารณางบประมาณจัด สรรในภาพรวมสำนั กอนามั ยสิ ่ง แวดล อ ม รอบ ๖ เดื อ นหลั ง สามารถ
คาดการณการงบประมาณไดดังนี้

ซึ่งกลุมบริหารยุทธศาสตรเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการพิจารณาสำคัญดังนี้

-๑๒-

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ขอเสนอรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณรายโครงการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
ขอปรับ
งบประมาณ
1.จางพัฒนาระบบควบคุมกำกับการ เสนอขอ
1. จัดประชุมเพื่อบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการระบบการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest
702,425 บาท
System) (หากไมดำเนินการในปนี้ พิจารณาเหลือ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สามารถใชระบบเกาไปกอนได
2. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอ
389,975 บาท
หรือไม)
ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย 2. ประชุมคณะอนุกรรมการยกราง
ติดเชื้อในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

-๑๓3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
บุคลากรในการกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติด (ไมจัดประชุมไดหรือไม)
เชื้อ แบบ Digital tracking Infectious Waste
3. ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการจัดการ
4. ประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการ ชุมชน (ดำเนินการป 64)
สาธารณสุข (ปรับจากประชุม 4 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง)
5. ลงพื้นที่เพื่อทดลองใชเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแหลงกำเนิด
ผูเก็บขน และผูกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ตัดงบประมาณ
ไตรมาส 3 เพราะตามแผนเกณฑทำเสร็จไตรมาส 4)
6. จัดจางเก็บและรวบรวมขอมูลสถานการณและ
คาดการณการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พรอมจัดทำขอเสนอตอการกำหนด
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน
๒.โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพ
กิจกรรมที่คงไว
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวม
สาธารณะไทยและแนวทางการสรรหาสุดยอดสวม
ระดับประเทศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความรวมมือ
ระหวางกรมอนามัยและบริษัทผูประกอบการคา
น้ำมัน และรณรงคพัฒนาปรับปรุงสวมสาธารณะ
ในชวงเทศกาล (ใหทบทวนกระบวนการดำเนินงาน
อีกครั้ง)
3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสุดยอดสวม
ระดับประเทศ
4. จัดอบรมผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลตาม
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจำปและการฝกอบรม
ความรูการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 (ใหใชงบ
เบิกจายแทนกันในโครงการ OVCCA กรมควบคุม
โรค)

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1.จางเหมาศึกษาและเฝาระวังความ เสนอขอ
651,880 บาท
เสี่ยงสวมสาธารณะ
2.ลงพื้นที่พัฒนาและสนับสนุนการใช พิจารณา
162,000 บาท
กฎหมาย (ใชงบบริหารจัดการ)
3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
พัฒนารูปแบบสวมในพื้นที่
ยากลำบาก (ใชงบบริหารจัดการ)

-๑๔๓. โครงการการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1.จัดประชุมจัดทำแผนตอบโตเฉพาะภัย (Hazard 1.จัดทำคูมือการบัญชาการ
เสนอขอ
Specific Plan) และปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการ เหตุการณและมาตรฐานแนวทางการ 92,600 บาท
ปฏิบัติงาน ดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
ปฏิบัติงาน (SOP) ดานการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน
พิจารณา
และสาธารณภัย (ขอสนับสนุนกรม 7,600 บาท
อนามัย)
2. จัดจางผลิต ชุดความรู ขอมูลผล
การวิเคราะห และขอเสนอดานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกาะ กรณี
จังหวัดสุราษฎรธานี (เปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารรูปแบบอื่นที่ไมใช
งบประมาณ)
3. พัฒนาชุดสาธิตดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย (สงรายการวัสดุใหศูนย
ดำเนินการ)
4. กิจกรรมอื่น ใชงบกลางที่ไดรับ
สนับสนุนจากกรมอนามัย
๔. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1. จัดประชุมราชการคณะทำงาน PA-GCH เพื่อ
1.จัดการประชุมปฏิบัติการ เพื่อการ เสนอขอ
ติดตามความกาวหนาการดำเนินงาน GCHและ
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ และ 951,500 บาท
ทบทวนแนวทางการบูรณาการการดำเนินงาน
คนหาประเด็นการขับเคลื่อนงานและ พิจารณา
สำหรับผูปฏิบัติการระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ
ขอเสนอการพัฒนา LCH สำหรับ
346,120 บาท
2. จัดพิมพใบประกาศรับรองการพัฒนาอนามัย
ประเทศไทย (ดำเนินการป 64)
สิ่งแวดลอม ใน รพ.สต. ตามมาตรฐาน GCH ใน รพ. 2. จัดการประชุมผูเชี่ยวชาญ และ
สต.
นักวิชาการภายใน และนอกกรม
3. จัดประชุมคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม
อนามัย เพื่อพัฒนาแนวทาง WASH
GCH
ใน HCF (ดำเนินการป 64)
4. จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกนวัตกรรม
3. ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจและเก็บ
GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ
ขอมูลผลงานนวัตกรรม GREEN &
CLEAN Hospital ระดับประเทศ

-๑๕กิจกรรมที่คงไว
5. จางทำแนวทางการคำนวนคารบอนฟุตพริ้น
องคกร ประเภทโรงพยาบาล LCH (งวด 2)
6. เดินทางไปราชการในพื้นที่เปาหมายเพื่อสำรวจ
ขอมูลและรวมพัฒนารพ.ตนแบบ LCH

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก
(กลุมงานมีการปรับวิธีการดำเนินการ
แลว)

ขอปรับ
งบประมาณ

๕. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
กิจกรรมที่คงไว
1.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประสานและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงนโยบายในการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมของทองถิ่นชุมชนนาอยู
“Healthy Community/City“
2. ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมิน
สถานการณและชุดความรูการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพสำหรับทองถิ่น
3. จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ/ตนแบบ/แนว
ทางการดำเนินงาน เพื่อการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพของทองถิ่นและชุมชน
4. จัดจางผลิตคูมือแนวทางปฏิบัติการประเมิน
สถานการณและชุดความรูการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพสำหรับทองถิ่น
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการพัฒนาพัฒนาทองถิ่นตนแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสูชุมชนนาอยู (อบรม อบต.
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมนาอยู รุน 2 (ขอลดเหลือ
รุนเดียว)

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1.ประชุมจัดทำแนวทางรวมกับ
เสนอขอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดเวที 1,296,800 บาท
สานพลังเครือขายชุมชนทองถิ่นนา
อยู เปดพื้นที่การเรียนรูและตอยอด พิจารณา
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมระดับ 444,000 บาท
ชุมชนและทองถิ่น (ใชงบวิจัย
นวัตกรรมฯ ในการดำเนินการ)
2. จัดประชุมราชการเพื่อจัดทำ
หลักเกณฑและแนวทางการพัฒนา
ENH Inspector (หารือ
คลัสเตอร เพื่อใหดำเนินการใด
ภาพรวม)
3. ประชุมปฏิบัติการ เพื่อการ
ออกแบบระบบ และกลไกการ
ดำเนินงานของ EnH Inspector
(หารือคลัสเตอร เพื่อใหดำเนินการใด
ภาพรวม)
4. จัดการประชุมปฏิบัติการ แสริม
สรางขีดความสามารถการดำเนินงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตามบทบาท
EnH Inspector (หารือคลัสเตอร
เพื่อใหดำเนินการใดภาพรวม)
5. ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการ
พัฒนาทองถิ่นตนแบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสูชุมชนนาอยู (ใช
งบบริหารจัดการ)

-๑๖๖. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

กลุมงานสามารถปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคน
ตลอดชวงชีวิต ใหเปนไปตามงบประมาณคงเหลือ
ของโครงการฯ ซึ่งปจจุบัน เหลือรวมงบประมาณ
สำหรับโครงการนี้ ประมาณ 104,981 บาท

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
520,710 บาท
พิจารณา
104,981 บาท

๗. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และมลพิษ เพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
1. สนับสนุนและติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบ 1.ลงพื้นที่สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เสนอขอ
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอ เพื่อกำกับติดตามและบังคับใช
757,295 บาท
สุขภาพของ อปท.เปาหมาย 2. จัดประชุมรับฟง
กฎหมายดานการจัดการเหตุรำคาญ
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเครื่องมืออยางงายสำหรับ และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
การบงชี้เหตุรำคาญ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พิจารณา
3. ลงพื้นที่ทดลองใชและประเมินผลเครื่องมือดาน (ใชงบบริหารจัดการ)
363,545 บาท
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการฯ (ใหใช
2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
งบประมาณรวมกับกิจกรรมที่ 1 )
จากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวน
4. จัดประชุมผูเชี่ยวชาญและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเสียจากการประกอบกิจการฯ(ใช
เพื่อพิจารณาหลักสูตรไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีเหตุ
งบป 64)
รำคาญ
3. จัดประชุมเพื่อคืนขอมูล
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมาย
สถานการณการปนเปอนสารเคมี
เกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม
และใหความรูแกประชาชนในการเฝา
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ปรับลดจำนวนครั้ง ระวังความเสี่ยงจากการรับสัมผัส
เหลือ 2 ครั้ง)
สารเคมีในชุมชน (ใชงบป 64)
6. ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อจัดทำ
สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมจากฟารมสุกร
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตนแบบ
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามสำรวจสถานการณ
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท การนวด
ขาวดวยเครื่องจักร
9. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำแนว

-๑๗กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับกิจการฯ
ประเภทการนวดขาวดวยเครื่องจักร
10. คาจางสอบเทียบ บำรุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร และอุปกรณสำรองไฟ
11. จัดประชุมเพื่อพิจารณาชุดความรูเพื่อการเฝา
ระวังความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการใช
สารเคมีทางการเกษตร
12. จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการ
ปญหาการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส
13. จัดประชุมเพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการปญหาคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส

ขอปรับ
งบประมาณ

๘. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ มเพื่อ ลดผลกระทบตอ สุขภาพจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอ ม
ในพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

กลุมงานสามารถปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบ
ตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่เฉพาะใหเปนไปตามงบประมาณคงเหลือของ
โครงการฯ ซึ่งปจจุบัน เหลือรวมงบประมาณสำหรับ
โครงการนี้ ประมาณ 227,595 บาท

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
752,475 บาท
พิจารณา
227,595 บาท

๙. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่คงไว
1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัน
อนามัยสิ่งแวดลอมไทย วันประชุมวิชาการกรม
อนามัย ป 2563
2. จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 6 คณะ
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
เชิดชูเกียรติประเภทบุคคลและองคกรดีเดนดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
4. การลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและองคกร
ดีเดน ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
5. การจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติฯ

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
1,596,455 บาท

1.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การเขารวมประชุมตาง ๆ
เพื่อยกระดับความรูความเขาใจของ
เจาหนาที่ สำนัก ว. และนำมาพัฒนา พิจารณา
สมรรถนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ 1,179,200 บาท
ปฏิบัติงาน (ใชงบบริหารจัดการ)

-๑๘กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

6. จัดทำ VTR นำเสนอผูรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ
7. จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินรางวัล
การประกวด คลิปวิดีโอดานอนามัยสิ่งแวดลอม
8. คารางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ
9. จัดงานแถลงขาวรณรงควันอนามัยสิ่งแวดลอม
ไทย ป 2563
10. จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2563
11. การจัดประชุมเพื่อรวบรวมและถอดบทเรียน
เพื่อผลิตชุดความรู
12. จัดจางสำรวจสถานการณความรอบรูและ
พฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมประชาชนในชุมชน
13.รวมลงพื้นที่เพื่อรวมตัดสินและสังเกตการณ
รวมถึงถอดบทเรียน อสม.ดีเดนระดับเขต ภาค และ
ประเทศ (ใชงบวิจัย)

ขอปรับ
งบประมาณ

๑๐.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่คงไว

กิจกรรมเสนอชะลอ/ยกเลิก

1. ประชุมฝายเลขานุการของแผนยุทธศาตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3
2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ
3. จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอม
4. จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
5. ประชุมคณะกรรมการคลัสเตอรอนามัย
สิ่งแวดลอม
6. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามขับเคลื่อน
งานอนามัยสิ่งแวดลอม รอบ 6 เดือน คลัสเตอร
อนามัยสิ่งแวดลอม
7. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
8. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศติดตามโครงการ
สำคัญดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่
9. จัดประชุมเตรียมสารัตถะ และรวมจัดทำขอมูล
สำหรับประชุมตางประเทศ และรวมประชุมจัดทำ
แผนการเดินทางไปราชการตางประเทศ

1. จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน คลัสเตอรอนามัย
สิ่งแวดลอม (ขอสนับสนุนจากกรม
อนามัย)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ถายทอดและชี้แจงเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง/
PMQA (จัดรวมกับประชุมสำนักฯ)
3. จางทบทวน ศึกษาสถานการณ
และประเมินผลโครงการ GREEN &
CLEAN Hospital (ดำเนินการเอง)
4. ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการ
เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงาน
GREEN and CLEAN Hospital (ป
63 ประเมินผลเชิงปริมาณ และป
64 ประเมินผลเชิงคุณภาพ)

ขอปรับ
งบประมาณ
เสนอขอ
1,918,742 บาท
พิจารณา
400,074 บาท

-๑๙มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหทุกกลุมงานทบทวนกิจรรมสำคัญรายโครงการอีกครั้ง เพื่อปรับงบประมาณตาม
ที่กลุมบริหารยุทธศาสตรเสนอใหปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ ขอใหพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ตอง
ดำเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัดของคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม และสำนักเปนหลัก
วาระที่ ๕ เรื่อเพื่อทราบ
๕.๑ การดำเนินการรับมือสถานการณฉุกเฉินจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
ผู  แ ทนกลุ  ม พั ฒ นาการสุ ข าภิ บ าล นำเสนอรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ แนวทางการรั บ มื อ การระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพัน ธุใหม ๒๐๑๙ (COVIC2019) โดยรายละเอียดสามารถดาวน โ หลด
ไดที่เว็ปไซดของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากนี้เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19
ในปจจุบัน จึง ไดมีการจัดตั้ง ประชุมคณะกรรมการทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉิน โดยมีการประชุมดัง กลาวในวัน ที่
21,24,28 กุมภาพันธ 2563
มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหทุก เตรียมความพร อมสนับ สนุน การเตรียมความพรอมรั บมือการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVIC2019) อยางตอเนื่อง และขอใหติดตามสถานการณ
ของการระบาดของโรคดังกลาวอยางใกลชิด
๕.๒ ความกาวหนาการเตรียมการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัยและวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ประจำป
พ.ศ. ๒๕๖๓
ผูแทนกลุมพัฒนาขับเคลื่อนภาคีเครือขายฯ นำเสนอรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย และวัน
อนามัยสิ่งแวดลอม ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๕.๒.๑ การเตรียมการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓

-๒๐-

ทั้งนี้การจัดงานประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 13 ตั้งเปาผูเขารวมไวทั้งหมด
เปนจำนวน 1,000 คน
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๖.๑ กรมอนามัย กำหนดใหมีการตอบโตความเสี่ยงดานสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูแทนกลุม พภ. เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ขอสั่งการกรมอนามัย เกี่ยวกับแนวทางการตอบโตความเสี่ยง
ดานสุขภาพ และอนามัยสิ่ง แวดลอม (RRHL) โดยใหทุกหนวยงานทำตอบโตขาวเสี่ยง เดือนละ ๘ เรื่อง ทั้งนี้กรม
อนามัย จะไดกำหนดแนวทางการตอบโตความเสี่ยง
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การกำหนดผูแทนสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมเขารวมงานพิธี (ชุดขาว)
ผูแทนกลุม พภ. เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวทางการสงผูแทนสำนักฯ เขารวมแตงชุดขาวในงานพิธี ซึ่ง
สำนักฯ กำหนดใหเฉพาะขาราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ ขึ้นไปตองเปนผูแทนเขารวมตามลำดับจัดสรร แต
เนื่องจากขาราชการระดับชำนาญการพิเศษมีจำนวนไมมากนัก ทำใหลำดับการเขารวมงานพิธีมีความถี่จนเปน
สาเหตุใหเกิดปญหากับงานปกติ ดังนั้น เสนอใหนำขาราชการระดับชำนาญการขึ้นไป เขามาในลำดับเปนผูแทนสำนักฯ
เขารวมงานพิธีเพื่อใหลดภาระและความถี่ของการเขารวมงานพิธีของเจาหนาที่ระดับชำนาญการพิเศษ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
.....................................................................
นางสาวชญานิศ มีลอง กลุมบริหารยุทธศาสตร ผูจดรายงานการประชุม
นายภิญญาพัชญ จุลสุข กลุมบริหารยุทธศาสตร ผูตรวจรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร ผูรับรองรายงานการประชุม

