รายงานการประชุมสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
1. นายสมชาย ตูแกว
2. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
3. นางปรียานุช บูรณะภักดี
4. นายประโชติ กราบกราน
5. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี
6. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
7. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
8. นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ
9. นางพรสุดา ศิริ
10. นางชไมพร เปนสุข
11. นางสาวณัฐวดี แมนเมธี
12. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
13. นางสาววิภา รุจิจนากุล
14. นางสุนีย รัตนาวลีกุล
15. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน
16. นางวรภา บุญคลัง
17. นางสาวศรีสมร จําเริญศักดิ์ศรี
18. นางเกศินี จันทรศร
19. นางแสงสุวรรณ ศิริพันธ
20. นางสาวยุพาภรณ สิริประการกิจ
21. นางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ
22. นางสาวธนิษฐา หอมสุวรรณ
23. นายตวงสิทธิ์ วิมุกตายน
24. นางสาวศิริลักษ กลิน่ มาลี
25. นางสาวประภัสสร ขจร
26. นางสาวอรญา รอดขวัญ
27. นางสาวจันทจิรา ตรีสิทธิมากุล
28. นายวนนท บากี
29. นางสาวชญานิศ มีลอง
30. นายภิญญาพัชญ จุลสุข

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานสถิตชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ เลขานุการฯ

เริ่มประชุม 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายสมชาย ตูแกว ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประเด็นงานอนามัย
สิ่งแวดลอม ๓ ประเด็นสําคัญประกอบดวย

-๒1. อธิบดีกรมอนามัย ใหความสําคัญกับการประชุมระดับหนวยงานเพื่อกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงานภาพรวมของกรมอนามัย ดังนั้น ขอใหสงรายงานการประชุม
ระดับหนวยงานเสนออธิบดีเพื่อทราบดวย
2. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดนําเสนอความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ในการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ โดยเสนอหัวขอการจัดงาน (Theme) คือ “ทักษะเพื่อคนไทยสุขภาพดี
ในศตวรรษที่ 21 (Skill for Healthy Thailand in the 21st Century)” พรอมเสนอรางคณะอนุกรรมการจัดการ
ประชุมฯ เพื่อใหที่ประชุมกรมอนามัยพิจารณา ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบ และขอใหมีการทบทวนหัวขอการจัดการ
เสนอตออธิบดีกรมอนามัยอีกครั้ง
3. ประเด็นการติดตามงบประมาณกันไวเหลื่อมป พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีจัดจางพัฒนาระบบ Manifest System
ที่ประชุมกรมอนามัยฯ เห็นวาควรเรงใหมีการดําเนินการและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จโดยเรงดวน ทั้งนี้ ขอให
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมหารือกองคลัง เพื่อประสานกรอบการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบราชการ และใหกลุม
วิชาการเจาของเรื่องทําการปรับ TOR ใหเหมาะสม รัดกุม เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
หั ว หน า กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร นํ า เสนอผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
(ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562) โดยพบวา สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงานและงบ
รายจายอื่น) ผานระบบ GF แลวรอยละ 6.77 (ยอดเงิน 732,382.82 บาท) (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ประกอบดวยงบดําเนินงาน เบิกจายได ๕๕๒,๖๓๐.๒๓ บาท คิดเปนรอยละ ๑๔.๐๕ และงบรายจายอื่น (งบวิจัย)
เบิกจายได ๑๗๙,๗๕๒.๕๙ บาท คิดเปนรอยละ ๒.๖๑ ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมาย ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ที่กําหนดไวที่รอยละ ๔๗ และสิ้นไตรมาส (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) กําหนดที่รอยละ ๗๓ รายละเอียดดังนี้
แผนงบประมาณ จัดสรรป 2562
1. งบดําเนินงาน

4,113,240.00

180,000

0.00 3,933,240.00

552,630.23

14.05

2. งบรายจายอื่น 6,881,500.00

0.00

0.00 6,881,500.00

179,752.59

2.61

4. รวมทุก
งบประมาณ

0.00

0.00

732,382.82

6.77

10,994,740.00

รับโอนเพิ่ม งบประมาณสุทธิ

10,814,740

เบิกจายแลว
(GF)

เปาหมายการ
ตองเบิกจาย
รอยละการ
เบิกจายเดือนธ.ค. เพิ่มเติมภายใน
เบิกจาย
(รอยละ73)
ธ.ค.

โอนให
หนวยอื่น

2,871,265.2 2,318,634.97

-๓โดยจําแนกการเบิกจายรายกลุมไดดังนี้

ดังนั้น ทุกกลุมงานตองเรงรัดการดําเนินงานตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดและใหเรงเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายกรมอนามัยอยางเครงครัด
มติที่ประชุม รับทราบ และใหทุกกลุมเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผนที่กรมอนามัยกําหนด
๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตาม Small Success รายโครงการสําคัญ ตามแผนปฏิบัติการสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หัวหนา/ผูแทนกลุมวิชาการ นําเสนอผลการดําเนิน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
รายโครงการ จํานวน 10 โครงการ
1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข (งบประมาณ
ทั้งสิ้น 367,300 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหลงกําเนิดที่ไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ 100
2. มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ (จํานวน
2 ฉบับ) (กฎหมายมูลฝอยติดเชื้อและกฎหมายมูลที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน)
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62):
1. มีขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย
2. กลไกความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข มีกิจกรรมดําเนินการดังนี้
- ประชุมพัฒนากลไกความรวมมือและขับเคลื่อนกลไกกํากับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอกระทรวงสาธารณสุขใหโรงพยาบาลในสังกัด
สธ. และสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของใชงานโปรแกรมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest Online)

-๔- ประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
- ดําเนินการศึกษา ทบทวน รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําขอมูลสถานการณและ
คาดการณการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พรอมจัดทําขอเสอตอการกําหนดสุขลักษณะการ
จั ด การมู ล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชน (อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การร ว มกั บ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ลงพื้นที่รวมกับศูนยอนามัยที่ 3 และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรองเรียน
เกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทโชติฐกรณพิบูลย จ.นครสวรรค
- สนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและขอกฎหมายในการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข รวมทั้งจัดทําขอมูลใหแกผูบริหารในการประชุมตาง ๆ
2. การพัฒนากฎหมายสนับสนุนการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีการพัฒนารางกฎกระทรวง และรางประกาศกรมอนามัย ที่สําคัญดังนี้
-รางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....
-รางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....
-รางประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ….
-รางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยที่เปนพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
-รางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมผูปฏิบัติงานการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
2.
โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพ
(งบประมาณ ทั้งสิ้น 371,740 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. มีรูปแบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ (1 รูปแบบ)
2. สวมสาธารณะมีการพัฒนามาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62):
1. มีขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล
2. มีกิจกรรมเพื่อสรางกระแสสังคม “วันสวมโลก” (ดําเนินการแลวในเดือน พ.ย.62)
3. มีแนวทางการสรรหาตนแบบสวมสาธารณะ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันสวมโลก ประจําป 2562 “สวมปลอดภัย สุขใจทุกคน : Safe Toilets for
All” โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้
- ประชาสัมพันธผานรายการโทรทัศน “ชอง 5 , รูเทารูทัน –Thai PBS, บายนี้มีคําตอบ – MCOT HD”
- จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันสวมโลก 2562 (World Toilet Day 2019) ณ สถานีรถไฟฟากระทรวง
สาธารณสุข
- ประสานความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดกิจกรรมรณรงควันสวมโลก
- จัดนิทรรศการวันสวมโลก 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ทําเนียบรัฐบาล

-๕2. รวมจัดนิทรรศการ “Toilets for All” ในงานมหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคน
ทั้งมวล ครั้งที่ 4 (Thailand Friendly Design Expo 2019)
3. ประสานภาคเอกชน เพื่อสงเสริมการพัฒนาสวมในสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง โดยหารือรวมกับผูบริหาร
บริษัทน้ํามันหลัก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
3. โครงการการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย (งบประมาณทั้งสิ้น 141,540 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. นักวิชาการจากสวนกลาง และศูนยอนามัย ไดรับการพัฒนาศักยภาพประจําป
3. รูปแบบดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่เกาะ
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62) :
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานแนวทางการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน ภาวะฉุกเฉินฯ
2. ประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานฯ ครั้งที่ 1
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการดําเนินงานดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย เพื่อทําความเขาใจ ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน เปนเวทีในการแลกเปลี่ยน รับฟงขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะตอ (ราง) มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) ดานการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
2. สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะหดานอนามัยสิ่งแวดลอม และเสื้อคณะทํางาน SEhRT แกหนวยงานภาคี
เครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะอุทกภัย ใหแกพื้นที่ศูนยอนามัยที่ 12 กรณีเกิดเหตุ
อุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส ]
4. ประชุมรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย ในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่เกาะ ณ
พี้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(งบประมาณทั้งสิ้น 462,623 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital : รอยละ 75 ผานเกณฑ
ระดับดีมากขึ้นไป Hospital / รอยละ 30 ผานเกณฑระดับดีมาก Plus
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62) :
1. มีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการ และแนวทางระดับนโยบาย
2. มีการพัฒนาศักยภาพ EH-Inspector (เขต, สสจ.)
3. มีคูมือวิชาการ/แนวทางปฏิบัติสนับสนุนระดับพื้นที่ผานชองทางตาง ๆ ที่เขาถึงงาย
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. ประชุมเพื่อจัดทํารางแนวทางและเกณฑGCH ระดับ รพ.สต. โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธ แนวทาง
และเกณฑGCH ระดับ รพ.สต. แกศูนยอนามัยผานชองทางตาง ๆ

-๖2. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณากรอบแนวทางบูรณาการและสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายใตกระทรวง
สาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN
Hospital ใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน ป ๒๕๖๓
3. ประชุมหารือแนวทางการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (หนวยงาน Joint KPI) ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดรอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
4. ประชุมทบทวนแนวทางและหลักเกณฑการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital และ
พิจารณารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกวด GREEN & CLEAN Hospital ประจําปงบประมาณ 2563
5. จัดทําคูมือแนวทางการคํานวณคารบอนฟุตพริ้นทองคกรประเภทโรงพยาบาล
5. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
(งบประมาณทั้งสิ้น 295,040 บาท )
ผลลัพธ:
1. รอยละ 5 ของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู (GREEN and
Healthy Cities/Communities) (จํานวน 267 แหง)
2. 1 จังหวัด/ 1 อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยูยั่งยืน/ 1 อสม.ดีเดน
ดาน อวล. (76 แหง)
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62) :
1. มีฐานขอมูลสถานการณทองถิ่นชุมชน (EHA/AC./GCC/นวัตกรรมชุมชน)
2. มีคูมือแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน “อบต.นาอยู สูประชาชนสุขภาพดี”
3. มีทะเบียนรายชื่ออบต.เปาหมายรวมดําเนินงานแยกรายศูนยเขตและจังหวัด
4. มีสื่อและประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมาย
5. จัดประชุมชี้แจงและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นชุมชน
6. มีระบบการรายงานการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานอบต.นาอยูฯ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมของทองถิ่นชุมชนนาอยู
2. ประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม “อบต.นาอยู สูประชาชนสุขภาพดี”
3. จัดทําขอมูลสถานการณทองถิ่นชุมชน และทะเบียนรายชื่อ อบต. ที่จะรวมดําเนินการรายศูนยและจังหวัด
4. จัดทํา (ราง) คูมือแนวทางการดําเนินงานอบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินงานพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมและสงเสริมสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลนาอยูสูประชาชนสุขภาพดี ประจําป 2563
6. จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู
7. จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ อบต. เปาหมายที่มีความพรอมและสนใจเขารวมโครงการ
8. รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น “EHA Forum 2019: GREEN for All”
9. ทดลองใชและปรับเครื่องมือประเมินตามแนวทางอบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู
10. ผลิตคูมือแนวทางการดําเนินงานอบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู

-๗6. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต (งบประมาณทั้งสิ้น 503,400 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. รอยละ 85 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกรมอนามัยพัฒนาไดมาตรฐาน
ระดับ A)
2. รอยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน
3. วัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
4. ผูสูงอายุเขาถึงสิทธิ การคุมครองทางสังคม และระบบการดูแลสุขภาวะ
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62) :
1. การจัดจางและกรอบการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานกําหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดีสําหรับผูสูงอายุ
2. มีแบบสํารวจสถานการณ WASH ในโรงเรียนและพื้นที่เปาหมายการสํารวจ
3. มีใบประกาศสถานประกอบการนาอยูนาทํางานตามแนวทาง HWP
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. ประชุมพิจารณารางแบบสํารวจและวางแผนสํารวจสถานการณ WASH ในโรงเรียน
2. ลงพื้นที่ทดลองใชแบบสํารวจและสํารวจสถานการณ WASH ในโรงเรียน จ.ลําปาง
3. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลที่จําวัดสามเณรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในโครงการตามพระราชดําริ ณ จังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย
4. จัดทําคําขอขอมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยสังกัดกรมอนามัย 10 แหง
5. จัดจางผลิตใบประกาศสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
6. จัดทําชุดความรูสุขภาพ เรื่องที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีสมดุลชีวิต สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 10 package และจัดทําชุดคําถามความรอบรูการมีพฤติกรรมที่พึงประสงควัยทํางาน
7. จัดทํามาตรฐานกําหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสําหรับผูสูงอายุ
8. ประชุมจัดทํามาตรฐานกําหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสําหรับผูสูงอายุ
9. สนับสนุนการดําเนินงานดานผูสูงอายุและ HWP จังหวัดสงขลา
10. สํารวจสถานการณสถานดูแลผูสูงอายุ จ. กทม. จ.อยุธยา และ จ.ปทุมธานี
11. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู บานพักและชุมชนผูสูงอายุ จ.สระบุรีและ จ.สิงหบุรี
7.
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญ กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดลอม
เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพประชาชน (งบประมาณทั้งสิ้น 592,890 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. อปท.(นํารอง) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดละ 1 แหง มีการพัฒนาระบบการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพและจัดการเหตุรําคาญไดตามมาตรฐาน จํานวน 15 แหง
2. มีรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข จํานวน 3 ฉบับ
3. ชุม ชนในพื้ นที่ เ สี่ ยง มี ก ารเฝ าระวั งสุข ภาพและรอบรู สามารถปกปอ งสุขภาพตนเองจากความเสี่ย ง
สิ่งแวดลอม จํานวน 2 ชุมชน (ชุมชนสารเคมีเกษตร ชุมชนคัดแยกมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส อยางละ 1 ชุมชน)

-๘Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62):
1. มีการประชุม คกก./คท.ที่เกี่ยวของ และแผนการดําเนินงานรวมระหวางภาคีเครือขาย
2. มีขอมูล สถานการณ ความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อการยกรางกฎหมาย จํานวน 2 เรื่อง
3. มีแนวทางการดําเนินงาน/ชุดความรู เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานระดับพื้นที่
4. มีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สวนกลาง ศอ. จํานวน 60 คน
5. มีการเตรียมความพรอมเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร เพื่อรองรับการจัดการเหตุรําคาญและมลพิษ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อรวบรวมขอมูลสถานการณกิจการและเหตุรําคาญใน อปท.
2. ประชุมคณะอนุฯยกรางคําแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง กิจการผลิต สะสม และแบงบรรจุธูป
3. ทดลองใชและประเมินผลเครื่องมือดานการจัดการเหตุรําคาญ
4. ประชุมหารือ และเก็บขอมูลการตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดลอม (ฝุนละออง เสียง) และผลกระทบตอสุขภาพ
จากการประกอบกิจการรถเกี่ยวรถเกี่ยวนวดขาว
5. พั ฒ นาศั ก ยภาพเจ า หน า ที่ เรื่ อ ง เทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ภ าคสนาม และหลั ก สู ต รการ
ตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอมขึ้นขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น
6. ประชุมผูเชี่ยวชาญและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาหลักสูตรการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีเหตุรําคาญ
7. สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพื่อกํากับติดตามและบังคับใชกฎหมายดานการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
8. สอบเทียบ บํารุงรักษาเครื่องตรวจวัดระดับเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง
9. จัดทําขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร และการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส
8. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เฉพาะ
(งบประมาณทั้งสิ้น 320,000 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. สถานบริการที่พักชั่วคราว (โรงแรม รีสอรท) ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดละ 1 แหง มีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน (จํานวน 10 แหง)
2. อปท. (นํารอง) ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดละ 1 แหง มีการพัฒนาระบบการควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพและจัดการเหตุรําคาญไดตามมาตรฐาน (จํานวน 10 แหง)
3. ชุมชนนํารองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 1 ชุมชน มีการเฝาระวังสุขภาพและรอบรู สามารถ
ปกปองสุขภาพตนเองจากความเสี่ยงการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62) :
1. ประสานการดําเนินงานเชิงนโยบาย และบูรณาการงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล สถานการณ ความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน บริการที่พักชั่วคราว
3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลการปนเปอนมลพิษจากการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย และสํารวจความรูและ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชนเสี่ยง
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. เก็บตัวอยาง และตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ตรวจเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในดิน

-๙3. เก็บขอมูล สถานการณ ความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน บริการที่พักชั่วคราว และประสานศูนย
อนามัยเพื่อคัดเลือก อปท.ตนแบบ
๔. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ตรวจโลหะหนัก สารเคมีทางการเกษตร
๕. ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเฝาระวังพื้นที่ EEC ณ จังหวัดระยอง
๖. เก็บขอมูลเก็บขอมูลการปนเปอนมลพิษจากการใชสารเคมีทางการเกษตร และการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตรายในพื้นที่กทม. ระยอง ฉะเชิงเทรา รอยเอ็ด แพร
9. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม (งบประมาณทั้งสิ้น
172,840 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. เจาหนาที่สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 80
2. มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือขาย และประชาชน 3 หลักสูตร
3. มี Key message ชุดความรูสําคัญ และการจัดการความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม 6 เรื่อง
4. มีการสื่อสารสรางกระแสเพื่อสรางการมีสวนรวมภาคีเครือขายและประชาชน 2 ครั้ง
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62) :
1. มีหลักสูตร อสม เชี่ยวชาญดานการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม 1 หลักสูตร / หลักสูตร
อาสาสมัครเรือนจํา 1 หลักสูตร
2. มีคลังความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เขาถึงไดงาย / Infographic/ขาวแจก/การใหสัมภาษณ/การจัด
นิทรรศการ
3. รอยละ 80 เจาหนาที่สํานัก ว. ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานความรอบรูดานสุขภาพและ อวล
4. มีกิจกรรมรณรงควันสวมโลก
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. จัดทําหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขาย ประกอบดวย
1.1 หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญดานการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม : จัดทําคูมือ อสม.
เชี่ยวชาญดานการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
1.2 หลักสูตรอาสาสมัครเรือนจํา ดําเนินการ 1) จัดทําหลักสูตร วิชาการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา
2) สื่อการเรียนการสอน ไดแก แผนภาพพลิก และบันทึกเทปวิดีโอการอบรม
2. จัดทําขอมูลความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม : Infographic /ตอบโต RRHL /นิทรรศการ / ขาวแจก/
ขอมูลสัมภาษณทางวิชาการ
3. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ฝกอบรมจากหนวยงานภายใน และภายนอก
4. จัดกิจกรรมรณรงควันสวมโลก เพื่อสื่อสารสรางกระแสการมีสวนรวมภาคีเครือขาย : รณรงคกิจกรรมวัน
สวมโลก
5. ประชุ ม และเตรี ยมการการลงพื้ น ที่ ประกวด อสม.ดีเ ดน ด า นการจัด การสุ ข ภาพชุ ม ชนและอนามั ย
สิ่งแวดลอม 1.ภาคกลาง (ชลบุรี) 2.ภาคเหนือ (นครสวรรค) 3.ภาคใต(นครศรีธรรมราช 4.ภาคอีสาน
6. ประชุมเพื่อเตรียมจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย ครั้งที่ 13 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. ประชุมเพื่อเตรียมจัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
8. ประสานโครงการวิจัย การจัดการของเสียทางการแพทยจากสถานบริการสาธารณสุข สังกัด สป.

-๑๐10.โครงการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และติ ด ตามประเมิ น ผลด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม
(งบประมาณทั้งสิ้น 277,551 บาท)
คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด:
1. มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
2. มีรายงานความกาวหนาแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ ประจําป 1 ฉบับ
3. มีระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 1 ระบบ
4. มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร 1 ระบบ
5. ยกระดับเปนองคกรสมรรถนะสูง (HPO) และมีการดําเนินงานตามเกณฑ PMQA
Small success ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ-ค. 62) :
1. มีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร อนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3
2. มีการประชุมสํานัก และคลัสเตอร อวล. เพื่อกําหนดทิศทางการทํางานในภาพรวม
3. เจาหนาที่สํานัก ว. ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองขององคกร และมีการพัฒนา SOP
4. ระบบขอมูลสารสนเทศไดรับการปรับปรุง และพัฒนา
ผลการดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
1. รวบรวมและ จัดทําขอมูล (ราง) แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน NEHAP เพื่อเสนอตอ
การประชุมคณะทํางานฯ
2. จัดประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 3 ครั้ง และจัดประชุมคลัสเตอร อวล. 1 ครั้ง
๓. รวมประชุมรวมกับ กพร. กรมฯ เพื่อกําหนดแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองระดับหนวยงาน
๔. ชี้แจงแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดฯ ในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 1 และ 3
๕. รวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ รวมกับกลุมงานวิชาการ
๖. ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศสํานักฯ เพื่อขอมูลที่เปนปจจุบัน
ผลการดําเนินงานอื่น ๆ ตามภารกิจ
ภารกิจแผนงาน งบประมาณ
1. จัดทําขอมูลสนับสนุน และเขารวมการชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. จัดทําขอมูลเชิงนโยบาย แผน กลยุทธ สนับสนุนผูบริหารสําหรับการประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อน
งานอนามัยสิ่งแวดลอม รวมกับภาคีเครือขายระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ
3. จัดทําสรุปคําของบประมาณสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของกลุมวิชาการ
ภารกิจสนับสนุนงาน และติดตาม ประเมินผล
1. กํากับ ติดตาม และจัดทํารายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณเพื่อเสนอตอผูบริหาร และนําสงขอมูล
ขึ้นเว็ปไซดหนวยงาน
2. สนับสนุนการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในเขต 3 ณ จังหวัดนครสวรรค
ภารกิจดานการตางประเทศ
1. จัดประชุมเตรียมความพรอมดานวิชาการ และสารัตถะสําหรับสนับสนุนเจาหนาที่รวมประชุม ASEAN
Health Cluster 2 เมียนมาร
มติที่ประชุม รับทราบ

-๑๑๓.๓ สรุปหลักเกณฑ แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากที่ กพร.กรมอนามัย จัดประชุมชี้แจง
หลักเกณฑแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รร.ทีเค พาเลซ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามลําดับ ดังนี้
แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2563
กลุม บย. วิเคราะหตัวชี้วัดที่สํานักอนามัยตองลงนามคํารับรองฯ จากหลักการที่กรมกําหนดไว ดังนี้
กรมอนามัยกําหนดตัวชี้วัดใหหนวยงานดําเนินการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 10 ตัวชี้วัด จําแนกกลุมตัวชี้วัดเปนดังนี้
กลุมที่ 1 : นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) จํานวน 5 ตัวชี้วัด
กลุมที่ 2 : ตามภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย จํานวน 5 ตัวชี้วัด (บังคับทุกหนวยงาน)
โดยกําหนดใหหนวยงานคัดเลือกตัวชี้วัดโดยพิจารณาความสําคัญของตัวชี้วัดและเรียงลําดับ ดังนี้
1. เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองของกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
1.2 รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ป พันคน
1.4 รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan
1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
2. เปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ใน
(ขอที่ 1)
3. เปนตัวชี้วัดตามนโยบายเรงรัดของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด
4. เปนตัวชี้วัดตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(กรมอนามัยเปนเจาภาพ) มีทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด
5. เปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ กรมอนามัย
พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) 5 ประเด็นยุทธศาสตร 12 เปาประสงค 28 ตัวชี้วัด
6. เปนตัวชี้วัดตาม House Model ของ Cluster มีทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2563 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม คือ
๑. นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย ไดแก
1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
(กลุม พช. รับผิดชอบหลัก)
2) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- รอยละ 65 ของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
(EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป

-๑๒- รอยละ 5 ของ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
(กลุม พช. รับผิดชอบหลัก)
3) รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
(รอยละ 80 ของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพผาน
เกณฑระดับดีขึ้นไป (กลุม พบ. รับผิดชอบหลัก)
4) รอยละ 40 ของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณ เสนอตอ
คณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) (กลุม พม. รับผิดชอบหลัก)
5) รอยละ 100 ของตัวชี้วัดเฝาระวังฯ ไดรับการนําเขาในระบบ DoH Dashboard
(ประเด็นปฏิกูล) (กลุม พบ.รับผิดชอบหลัก)
2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย ไดแก
๑) รอยละความสําเร็จของการควบคุมกํากับบริหาร (กลุม บย.และอก. รับผิดชอบหลัก)
๒) ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (กลุม พภ. รับผิดชอบหลัก)
๓) รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (กลุม บย.และอก.รับผิดชอบหลัก)
๔) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 (ทุกกลุมรวมรับผิดชอบ)
๕) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
(กลุม บย.รับผิดชอบหลัก)
นําเสนอแนวทางการจัดทํา KPI Template รายละเอียดประกอบดวย
เกณฑการประเมิน :
รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2562) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน
2562 – กันยายน 2563)
ระดับ
1

2

3

เกณฑการใหคะแนน

Assessment
1.1 รายการขอมูลที่นํามาใชเพื่อ
-กําหนดนโยบาย (หมวด 1)
-กําหนดมาตรการ (หมวด 2)
-กําหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ (หมวด 3)
1.2 ความรูที่นํามาใชเพื่อ
-กําหนดนโยบาย (หมวด 1)
-กําหนดมาตรการ (หมวด 2)
-กําหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ (หมวด 3)
1.3 มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและความรูเพื่อ
-กําหนดนโยบาย (หมวด 1) จํานวนไมเกิน 400 คํา
-กําหนดมาตรการ (หมวด 2) จํานวนไมเกิน 400 คํา
-กําหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ (หมวด 3) จํานวนไมเกิน 400 คํา
Advocacy/Intervention (จากผลการวิเคราะห
Assessment)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1)
2.2 มีขอเสนอเชิงมาตรการ (หมวด 2)
2.3 มีประเด็นความรู (หมวด 3)
Management and Governance

คะแนน

แนวทางการประเมิน/หลักฐาน

1

1. มีรายการขอมูล (0.25)
2. มีความรู (0.25)
3. มีรายงานผลการวิเคราะห (0.5)

1

1. มีขอเสนอครบทุกหมวด และสอดคลองกับ
ขอมูลและความรู (0.5)
2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหมในการ
ปฏิรูป* (0.5)

1

1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2)

-๑๓3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย
3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ
3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู

4

Output ผลผลิตกระบวนการตาม
4.1 นโยบาย
4.2 มาตรการ
4.3 ความรู

1

5

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด

1

คะแนนรวม

5

2.มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน (0.3)
3.มี ร ายงานการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตาม
ตัวชี้วัด
ตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําขึ้นเว็บไซตของ
หน ว ยงาน ภายในวั น ที่ 10 ของเดื อ นถั ด ไป
(0.5)
1. มีผลผลิตครบตามจํานวนขอเสนอนโยบาย
(0.25)
2. มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กําหนดในแผน
การขับเคลื่อน (0.5)
3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในแผนการขั บ เคลื่ อ น และเป น ไปมาตรฐาน
RRHL
(ถามี) (0.25)
มี ผ ลลั พ ธ ต รงเป า หมายเป น สั ด ส ว นตาม
ระยะเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหมีการประชุมหัวหนากลุมทุกกลุม เพื่อรวมวางแผนกําหนดแนวทางในการพิจารณา
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมสํานักฯ ตอไป
แนวทางการตรวจประเมินเชิงคุณภาพตาม Methodology กลาง ที่กรมกําหนด

-๑๔-

การถายทอดตัวชี้วัดหนวยงานสูระดับกลุมงานและระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 2 และ 3)
ตามเกณฑการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข

-๑๕-

-๑๖-

ระบบการรายงาน/การตรวจประเมิน PA กรมอนามัย ในระบบ DOC กรมอนามัย ปงบประมาณ 256๓

-๑๗จากการที่ กลุม บย. ไดวิเคราะหระบบการรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ตามหัวขอที่ทุกตัวชี้วัดตองมี
การบันทึกขอมูลลงในระบบ DOC และสื่อสารใหผูรับผิดชอบทราบแลวนั้น เบื้องตน พบวา รายการขอมูลที่ตองใช
สําหรับนําเขาระบบนั้น เปนขอมูลตามเกณฑใน Template ตั้งแต ขอคะแนนที่ 1 – ขอคะแนนที่ 3 (มีแผน/กิจกรรม
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด) ตามรายละเอียดการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในระบบกับเกณฑการ
ประเมินใน Template กลางของกรม ในการนี้ เพื่อเปนการเตรียมการ จึงขอแจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว
เตรียมจัดทําขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษตามเกณฑฯ ขอคะแนนที่ 1 – ขอคะแนนที่ 3 (มีแผน/กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด) ใหแลวเสร็จ อยางชาภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 2562 และเมื่อระบบเปดใชงาน
ได จะสามารถนําขอมูลดังกลาวนําเขาระบบไดทันตามระยะเวลาที่กรมกําหนด ตอไป
รายละเอียดการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในระบบกับเกณฑการประเมินใน Template กลางของกรม

-๑๘-

-๑๙-

-๒๐-

มติที่ประชุม รับทราบ
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเนนย้ําสิ่งที่ทุกตัวชี้วัดตองดําเนินการตอไป คือ เรื่องการนํา
ขอมูลเขาระบบ DOC โดยขอใหผูรับผิดชอบกลับไปวิเคราะหตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ตามที่ กลุม บย. ไดวิเคราะห
ระบบการรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ตามหัวขอที่ทุกตัวชี้วัดตองมีการบันทึกขอมูลลงในระบบ DOC ตามที่มี
การสื่อสารไปแลว ดังนั้นขอให กลุม บย. ติดตามขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวของแตละตัวชี้วัดตามเกณฑ ฯ
เพื่อใหทันตามระยะเวลาที่ กพร.กรมอนามัยกําหนด (ภายในวันที่ 30 ธ.ค.62) โดยทุกตัวชี้วัดใหมีการรายงาน
ความกาวหนาตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ในการประชุมสํานักอนามัยอนามัยสิ่งแวดลอมเดือน มกราคม
2563 ตอไป

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.1 การเตรียมการจัดประชุมวิชาการดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
หัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม รายงานความกาวหนาการ
เตรี ย มการจั ด ประชุ ม วิ ช าการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 13 ประจํ า ป 2563
มีรายละเอียดดังนี้
๑.สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม รวมกับสํานักทันตสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 13 ประจํ า ป 2563 ระหว า งวั น ที่ 27-29 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

-๒๑๒. หัวขอการประชุม (Theme) คือ “ทักษะเพื่อคนไทยสุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 (Skill for Healthy
Thailand in the 21st Century)” โดยเนนการสงเสริมพัฒนาใหคนไทยมี 4 ทักษะ เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพ
ดี พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไดแก 1) ทักษะความคิดสรางสรรค (Creativity and Innovation ) 2) ทักษะการ
คิดวิเคราะหแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving ) 3) ทักษะการสื่อสาร (Communication)
4) ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น (Collaboration)
๓. ประเด็นการประชุมที่สําคัญ ไดแก
- ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
- สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพดี (Healthy Environment)
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี (Behavior Change for Healthy Status)
- ทักษะเพื่อคนไทยสุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 (Skills for Healthy Thailand
in the 21st Century)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหมีการแตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการตามบทบาทหนาที่ตอไป
๓.2 การเตรียมการจัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
หัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม รายงานความกาวหนาการจัด
ประชุมวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2563 มีรายละเอียดดังนี้
๑. วัตถุประสงคของการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
๑.1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเปน
แบบอยางและสรางแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม
๑.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรดีเดนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน อวล.
๑.๓ สงเสริมและผลักดันภาคีเครือขายและประชาชนใหใสใจอนามัยสิ่งแวดลอม
๑.4 สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม
๒. กําหนดจัดงานประชุมวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย
มีหัวขอการประชุม (Theme) การจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2563 (ค.ศ. 2020) คือ “อนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับเด็ก (Environmental Health Policy for Child Protection)”
๓. เป าหมายผู เข าร วมการประชุ ม จํ านวนทั้ งสิ้ น 550 คน โดยมี รู ปแบบ/กิ จกรรมการจั ดงานวั นอนามั ย
สิ่งแวดลอมไทย ป 2563
- การจัดกิจกรรมรณรงคดานอนามัยสิ่งแวดลอมทั่วประเทศ
- การจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอดานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
- การสรรหาบุคคลและองคกรดีเดนดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อเขารับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล
และองคกรดีเดนดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Princess Environmental Health Award) ป 2563
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายใหกลุม พภ. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
รวมดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว
๓.3 มาตรการบริหารดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนการ

-๒๒ดําเนินงานตามมาตรการและแผนการดําเนินงานตอที่ประชุมฯ เพื่อสรางความเขาใจตอแนวปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหเกิด
การบริหารจัดการโครงการตามแผนที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.4 สรุปคําของบประมาณสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร นําเสนอรายละเอียดภาพรวมคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม รวมงบประมาณเสนอขอทั้งสิ้น 69,929,010 บาท จําแนกรายโครงการและ
แผนงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
งบประมาณ 14,094,660 บาท
2. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม งบประมาณ 10,048,530 บาท
3. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ
6,296,000 บาท
4. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
งบประมาณ 3,096,680 บาท

-๒๓5. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพ
งบประมาณ 6,482,580 บาท
6. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สูการจัดการมลพิษและ
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 11,557,660 บาท
7. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต งบประมาณ 5,116,480 บาท
8. โครงการพั ฒ นาระบบจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในภาวะฉุ ก เฉิ น และสาธารณภั ย
งบประมาณ
3,072,820 บาท
9. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม 10,163,600 บาท
มีรายละเอียดแสดงไดดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ราง) คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรคุณภาพคูคุณธรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝายเลขานุการฯ นําเสนอรายละเอียด (ราง) คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมสูองคกรคุณภาพคูคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรคุณภาพคูคุณธรรม จํานวน ๙
องคคณะ ประกอบดวย
2.1 คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร
2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย
2.3 คณะอนุกรรมการจัดความรู สื่อสารและเสริมสรางความรอบรูประชาชนและเครือขาย
2.4 คณะอนุกรรมการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม

-๒๔2.5 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
2.6 คณะอนุกรรมการบริหารการดาเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ
2.7 คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสงเสริมความสุขและความผูกพันองคกร
2.8 คณะกรรมการควบคุมภายในสานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2.9 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสานักอนามัยสิ่งแวดลอม
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ขอบ และให ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ มี ห นั ง สื อ ประสานกลุ ม วิ ช าการเพื่ อ ส ง รายชื่ อ องค ค ณะ
ตามคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทําการแตงตั้งใหมีการขับเคลื่อนงานตามบทบาทหนาที่ตอไป
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
.....................................................................
นางสาวอรญา รอดขวัญ กลุม บริหารยุทธศาสตร ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวรุจิรา ไชยดวง หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร ผูร ับรองรายงานการประชุม

