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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประธานการประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นางนภพรรณ นันทพงษ์ ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19
1.1 ขอให้ ควรมีการป้ องกันตนเองให้ มากขึ้น จากการเดินทางมาปฏิบัติงานทางขนส่ ง
สาธารณะ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ ทำให้ประชาชนทั่วไปเริ่มไม่มีการปฏิบัติตน
ตามวิธีการป้องกันตัวเอง เช่น ไม่สวมหน้ากาก ไม่ล้างมือ เป็นต้น
2. การบริหารงานทั่วไป
2.1 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และขอให้ตระหนักถึงการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ จริยธรรมของข้าราชการ
2.2 การพิจารณาขั้นเงินเดือน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้รับโควตาข้าราชการผู้
ที่ได้ประเมินผลดีเด่นเพิ่มอีก 5 ราย ของเดิม 3 ราย รวมเป็น 8 ราย
3. การประชุมต่างๆ ภายในกรมฯ
3.1 ระเบียบการยืมเงินราชการกำหนดให้มีการคืนเงินยืม ไม่เกินร้อยละ 20 ขอให้แต่ละ
กลุ่มยืมเงินให้พอดีกับเงินยืมราชการ
3.2 การรายงานผลตัวชี้วัดจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง ขอให้ปรับแก้แทบสีของจังหวัดที่
ไม่รายงานผลให้แตกต่างจากจังหวัดที่ไม่ผ่านการดำเนินงาน ดังนั้นในการประชุมกรมอนามัยครั้งต่อไปขอให้
ปรับแก้ไขและเตรียมตอบข้อสงสัยของอธิบดีกรมอนามัย
3.3 อธิ บ ดี ก รมอนามั ย ได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ ค ลั ส เตอร์ อ นามั ย
สิ่ งแวดล้ อม ดำเนิ น การจั ด ซื้ ออุ ป กรณ์ ส ำหรับ การลงพื้ น ที่ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการทำงาน เนื่ อ งจาก
คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมถือเป็นงานพื้นฐานหลัก เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การระบาด
ของไวรัส COVID-19 ผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 และอุทกภัย เป็นต้น
3.4 การดำเนิ น งานตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการของบประมาณขาขึ้น ขอให้
สอดคล้องกับงบประมาณขาลง
3.5 ศู น ย์ ค าดการณ์ เฝ้ า ระวั ง ด้ า นอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม ภาระงานอาจไม่ ได้ มี แ ค่ ง าน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่จะขยายไปมิติ 5 กลุ่มวัย ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
3.6 การเตรียมการสำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการศึกษาดูการดำเนินงานด้านโรคโค
วิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย และมีการเชิญกรมอนามัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง
การใช้เว็บไซต์ Thai Stop Covid ในงาน Thailand Research Expo 2020
ข้อเสนอที่ประชุม
ขอให้ มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข้อ มู ล และการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การลงพื้ น ที่ ข อง
บุคลากร เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมกองกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ มกองประเมิ น ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ อาคาร 4 ชั้ น 3 กรมอนามั ย
โดยที่ประชุมไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอผลการสรุปเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้
ผลการสรุป เบิ ก จ่ ายงบประมาณ ณ วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2563 งบดำเนิ น งานร้อยละ
84.92 งบรายจ่ายอื่นร้อยละ 59.13 งบลงทุน 100 รวมทุกงบรายจ่ายเท่ากับร้อยละ 79.86 ซึ่งเป็นไป
เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 84
ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่าย
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่ม ไตรมาส 3 (ณ สิ้นมิถุนายน 2563)
1. งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ 84
ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและแผนการปฏิบตั ิงาน
3. ส่วนกลุม่ ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนแผนการ
เบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

ปัจจัยความไม่สำเร็จ
1. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง /ไม่ครบถ้วนทำให้เบิกจ่ายได้
ล่าช้า
2. กลุ่มจะแจ้งข้อมูลว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ช้า ทำให้บางครั้งปรับ
แผนอื่นมาทดแทนไม่ได้
3. การส่งเบิกช่วงวันท้ายของสิ้นเดือนทำให้มีความเสี่ยงในการตัด
ระบบ GFMIS ของกองคลังไม่ทันเวลา
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2.รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ของเดือนมิถุนายน 2563
รายการ

เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
แนวทางแก้ไข
กลุ่ม ฝว
ผู้รับจ้างไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บ ปรั บ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ เ หมาะสมกั บ
1. จ้างจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการด้านอนามัย ข้อมูลได้จึงไม่สามารถส่งงานได้
สถานการณ์ COVID
สิ่ งแวด ล้ อ ม ที่ เอื้ อ ต่ อ การมี สุ ขภ าพ ดี
(138,000)
กลุ่มพร
การยื มเงินสามารถยืม ได้ก่ อนเพี ย ง ปรับแผนการดำเนินงานให้ทันการตัดงบใน
2. ยืมเงิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการยก
15 วัน
แต่ละเดือน หรือ ปรับแผนการดำเนินงาน
ร่างกฎหมายและคำแนะนำของ
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และแจ้งกับ บย.
คณะกรรมการสาธารณสุขฯ วันที่ 16 กค
63 (23,825 บาท)
กลุ่มพส
การนับเวลาส่งเบิกไม่สอดคล้องกับ ต้ อ งนั บ ระยะเวลาการเบิ ก จ่ ายให้ ชั ด เจน
3. จ้างจัดทำ VTR เรื่อง การทำความสะอาด การส่งเบิก
เพื่ อ วางแผนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้
และการฆ่าเชื้อ ในสถานการณ์การระบาด
ถูกต้อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (100,000)

ข้อเสนอจากที่ประชุม
ให้กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานพิจารณาทบทวนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้า หมายเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อภาพรวมงบประมาณ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และให้กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ช่วยพิจารณา
เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละกลุ่มงาน และการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการสำคัญต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ
2563
4.1.1 กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตั ว แทนกลุ่ ม เฝ้ า ระวั ง ด้ า นอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม รายงานผลการดำเนิ น งานตาม
โครงการสำคัญ จำนวน 4 โครงการ และโครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน 2563 ดังนี้
โครงการ
ผลการดำเนินงาน
1.การเฝ้าระวังและ
1. พัฒนาชุดความรู้ และสื่อสารให้
ป้องกันผลกระทบต่อ
ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
สุขภาพจากมลพิษอากาศ - ห้องปลอดฝุ่น (แนวทางการ 1.
จัดทำห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือน
และอาคารสาธารณะ
/Animation)
2.
- คู่มือเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย
ฉบับประชาชน
•
• 2. พัฒนาเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน 1)

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)
แนวทางจัดทำห้องปลอดฝุ่นฯ
2. ประเมินภาระโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่หน้า
พระลาน
- ประชุมพัฒนาแนวทางการ
ประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
3. เตรียมการ ติดตาม เฝ้าระวัง •
สื่อสาร เตือนภัย หมอกควันใต้
4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค
1. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
การดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข/สัมภาษณ์ผู้
กำหนดนโยบาย Policy
markers ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจาก
เครื่องมือสำหรับการ
ประเมินไม่แล้วเสร็จ
การประเมินภาระโรคใน
พื้นที่ ต.หน้าพระลาน บาง
กลุ่มโรคไม่มีข้อมูลทำให้ต้อง
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•

•
2. การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

3. การเฝ้าระวังและเตือน
ภัยสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็กและความร้อน
ในกลุ่มผูส้ ูงอายุ
✓

✓

✓

ผลการดำเนินงาน
การแพทย์และสาธารณสุข
3. จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาด2)
เล็ก PM2.5
4. จัดทำ (ร่าง) ประกาศกรม
อนามัย เรื่อง ห้องปลอดฝุ่น
1. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง
อวล. SEZ
2. บูรณาการการดำเนินงานอวล.
ในพื้นที่ ศก.พ. ระหว่างกรม อ.
และกรมวิทย์ฯ ประเด็นเฝ้าระวัง
4 ประเด็น
3. จัดทำชุดข้อมูลสิ่งคุกคามที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
4. (ร่าง) เครื่องมือการคาดการณ์
สิ่งคุกคามที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ SEZ
5. จัดทำแนวทางการประเมิน
คาดการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม SEZ
6. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน SEZ
พื้นที่ชายแดน กรณีโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ ( COVID -19)
1. จัดทำสรุปสถานการณ์ความ
ร้อนรายสัปดาห์และแนวทางการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
2. จัดทำชุดความรู้หลักสูตรการ
ดูแลป้องกันสุขภาพจากภัยความ
ร้อน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และโรค
COVID-19 สำหรับผู้จัดการการ
ดูแลผูส้ ูงอายุ
3. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังและ
สื่อสารเตือนภัยด้านสาธารณสุข •
รองรับผลกระทบต่อสุขภาพกรณี•
ความร้อน
4. ประชุมหารือเรื่องแบบแปลน
พัฒนาห้องและสภาพแวดล้อมฯ
สำหรับผู้สูงอายุ
5. จัดทำแนวทางการปรับห้อง •
และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน
สำหรับผู้สูงอายุ

แผนการดำเนินงานต่อไป
ด้านสาธารณสุขพื้นที่เสีย่ งจากมลพิษ
ทางอากาศ /สัมภาษณ์ Policy
markers
5. สรุปผลการประเมินผลการ
ดำเนินงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขฯ
1. สนับสนุน แนวทางการประเมิน
คาดการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม SEZ และ
แนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพใน SEZ พื้นที่ชายแดน
กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ( COVID 19) ให้แก่พื้นที่
2. สรุปผลการดำเนินงานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ SEZ และ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่

1. พัฒนา DOH Dashboard เตือน
ภัยความร้อนร่วมกับกองแผนงาน
2. สนับสนุนหลักสูตรการดูแลป้องกัน
สุขภาพจากภัยความร้อน ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก และโรค COVID-19 และ
แนวทางการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือน
ภัยด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรณีความร้อน แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานฯ (ก.ค.63)
3. ลงพื้นที่ติดตามการใช้ห้องและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากฝุ่น
ละอองและความร้อนสำหรับสถาน
ดูแลผูส้ ูงอายุ ณ ศูนย์ฟื้นฟูฯ บางสีทอง
จ.นนทบุรี
4. ประชุมคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่ต้นแบบ
สรุปและถอดบทเรียนฯ

ปัญหาและอุปสรรค
ดึงข้อมูลโรคใหม่

-

1. ในช่วงสถานการณ์
COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถลงพื้นที่เพื่อคืน
ข้อมูลที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ บางสี
ทองได้ จึงเลื่อนมาเดือน
ก.ค. 63
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4. เฝ้าระวังคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพและ
สร้างความรอบรู้ดา้ น
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เสี่ยง

ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
พัฒนางานเฝ้าระวังและคาดการณ์
จาก COVID-19
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเฝ้า
ระวังและคาดการณ์ปัจจัยเสี่ยง •
ภายใต้ COVID-19
3. จัดทำ Weekly Report
รายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพภายใต้สถานการณ์
•
COVID-19 เสนอต่อผู้บริหาร
4. จัดทำแนวทางการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้านการปรับตัวด้าน
สุขภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ “เฮียนฮู้ วิถี
ปรับตัว “เฮียนฮูเ้ มืองเพีย”
5. โครงการศึกษาการ
1. ทบทวนการจัดลำดับชุมชน
เปลี่ยนแปลงด้านอนามัย ด้าน อวล.และได้กรอบการศึกษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อ ปีงบประมาณ 2563
ต่อการมีสุขภาพดี
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ความเชื่อมโยงด้าน อวล.และ
สุขภาพในชุมชนด้วยการประเมิน
ภาระโรคด้าน อวล.
3. จัดทำแนวทางการประเมิน
ภาระโรคด้าน อวล. สำหรับ
ประเทศไทย
4. จัดทำข้อเสนอต่อการจัดการ
ด้าน อวล. ในชุมชนที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้าน
อวล.ในชุมชนที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
6. โครงการศึกษาปัจจัยที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
จากคุณภาพอากาศใน
คุณภาพอากาศในครัวเรือน
ครัวเรือนในพื้นที่เขตเมือง 2. ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงาน
และเขตชนบท
ในพื้นที่ ชี้แจงเครื่องมือขั้นตอน
การเก็บข้อมูลและหารือร่วมกับผู-้
ประสานงานในพื้นที่
3. จ้างศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพ➢
อากาศในครัวเรือน
4. ประชุมนำเสนอเครื่องมือและ
แผนการดำเนินงานเก็บข้อมูลแก่ ➢

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. จัดทำ Weekly Report รายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เสนอ
ต่อผู้บริหาร
2. สรุปบทเรียนและพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังและคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพ (ศูนย์ประเมินคาดกาณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพ)
3. สนับสนุนสื่อแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศอ.1 – 12 , สสม. ,
สสจ.ขอนแก่น , สสอ.บ้านไผ่ ,อบต.
เมืองเพีย และหน่วยงานในกรม
อนามัย

ปัญหาและอุปสรรค

1. จัดทำข้อเสนอต่อการจัดการด้าน
อวล. ในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ดี
2. สรุปผลการศึกษาและจัดทำ
รายงาน

1. เนื่องจากเหตุการณ์
COVID เป็นอุปสรรคต่อ
การเดินทางเก็บข้อมูลใน
พื้นที่และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
(อปท.) ติดภารกิจ COVID
**ทาง อ.ผู้รับจ้างทำหนังสือ
มาแจ้งและขอขอยายเวลา
ส่งงาน โดย คกก.ตรวจรับ
งานได้พิจารณาขยายเวลา
การส่งงาน งวด 2 จาก
พ.ค. เป็น ส.ค. 63

1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพอากาศและผลกระทบต่อ
สุขภาพในครัวเรือน แบบสำรวจปัจจัย
เสี่ยงในครัวเรือน
- เก็บข้อมูลคุณภาพอากาศใน
ครัวเรือน/บรรยากาศ บันทึก
พฤติกรรมคนในบ้าน
3. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพ
อากาศในครัวเรือน

1. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เกิดการล่าช้าเนื่องจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 จึงไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างได้ตามแผนที่วางไว้
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ผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศึกษา
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจาก
คุณภาพอากาศในครัวเรือนใน
พื้นที่เขตเมืองและชนบท"

แผนการดำเนินงานต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอที่ประชุม
1. ในการจัดประชุมขอให้ พิจารณากลุ่มเป้าหมาย ถ้ากลุ่มเป้าหมายเหมือนกันให้จัดประชุมร่วมกัน
เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่มาจากต่างจังหวัด และง่ายต่อการจัดหาห้องประชุม
2. ขอให้ปรับแผน และให้ใช้แผนงานตามจริง เป็นรายสัปดาห์/ รายวัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 กลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ตัวแทนกลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการสำคัญ 4 โครงการ โครงการวิจัย 1 โครงการ และการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจด้าน Covid 19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
โครงการ
1. โครงการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ผลการดำเนินงาน
1.พัฒนายกร่างแบบตรวจ
ประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
จำนวน 5 กิจการ 1) ผลิต
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ 2) กลึง
โลหะ 3) ดอกไม้เพลิง
4) ทอผ้า 5) ไม้หวาย
2. ยกร่างข้อมูลการกำหนดขนาด
กิจการ ตามมาตรา 54 วรรคสอง
1) ฟาร์มสุกร 2) อู่เคาะ พ่น สี
3) การผลิต สะสม ขนส่งสาร
กำจัดศัตรูพืช
2. โครงการจัดการ 1. ยกร่างหลักสูตรสำหรับ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน เจ้าหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อ
พื้นที่ระเบียง
รายงาน EHIA
เศรษฐกิจภาค
2. จัดประชุมพิจารณาร่าง
ตะวันออก
หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ในการ
ให้ความเห็นต่อรายงาน EHIA
3. จ้างเหมาทบทวนข้อมูลมลพิษ
และประเมินภาระโรค กรณี
มลพิษอากาศในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
3. โครงการเฝ้าระวัง 1. จัดประชุมพัฒนารูปแบบการ
คาดการณ์ผลกระทบ ประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อ
ต่อสุขภาพและสร้าง สุขภาพ กรณีมลพิษอากาศ
ความรอบรูด้ ้าน
2. จัดทำรายงานสถานการณ์เฝ้า
สุขภาพและ
ระวังเหมืองทอง ปี 62

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. จัดประชุมพิจารณาร่างแบบตรวจ
ประเมินฯ (ส.ค.63)
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการ ม.54ฯ
วันที่ 16 ก.ค. 2563

1. จัดทำร่างหลักสูตรสำหรับบุคลากร
2 กลุ่ม เป้าหมาย คือ หลักสูตร
พื้นฐาน กับหลักสูตรสำหรับผู้มี
ประสบการณ์
2. จัดทำรายงานสถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ
ในพื้นที่ EEC
3. ติดตามความก้าวหน้าการศึกษา
ภาระโรคจากมลพิษอากาศในพื้นที่
EEC
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
2. จัดทำคูม่ ือแนวทางการใช้กองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ จากเหมืองแร่ฉบับ

ปัญหาและอุปสรรค
-

-
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สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เสี่ยง

ผลการดำเนินงาน
3. จัดทำร่างข้อเสนอการใช้
เงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
4. จัดประชุมแนวทางการใช้
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพจาก
เหมืองแร่
4. โครงการเฝ้าระวัง 1. จัดประชุมพิจารณาร่างคู่มือฯ
คาดการณ์ผลกระทบ 2. ปรับปรุงคู่มือการจัดทำ
ต่อสุขภาพและสร้าง รายงาน EIA ของโรงพยาบาล
ความรอบรูด้ ้าน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เสี่ยง
5. โครงการวิจัย
1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาตัวชี้วัดและ
2. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
มาตรฐานสภาวะ
ระเบียบวิธีวิจยั
ความเป็นอยู่ที่
3. จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
เหมาะสมต่อการ
ข้อมูลสภาวะความเป็นอยู่ที่
ดำรงชีพของ
เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ประชาชน
ประชาชนในครัวเรือนไทย
6. โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ (กรม
ชลประทาน)

1. การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานป้องกัน
แก้ไขแผน EIMP ของกรม
ชลประทาน การจัดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สสจ. ศอ.
และคร.

แผนการดำเนินงานต่อไป
สมบูรณ์

ปัญหาและอุปสรรค

1.จัดประชุม เรื่อง การจัดทำแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
EIA โครงการโรงพยาบาล
2. จัดพิมพ์แนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
โรงพยาบาล
1. ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการศึกษา
2. ประชุมนำเสนอผลการศึกษาและ
จัดทำข้อเสนอสภาวะความเป็นอยูท่ ี่
เหมาะสมต่อการดำรงชีพของ
ประชาชนในครัวเรือนไทย
3. จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์
1. การจัดทำเล่มรายงาน การติดตาม
ผล

ข้อเสนอจากที่ประชุม
1. การลงพื้ น ที่ เก็ บ แบบสำรวจ ไม่ ค วรมี ข้ อ คำถามที่ ม ากจนเกิ น ไป และการใช้ รูป แบบ
แบบสอบถามกระดาษอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้แบบฟอร์มใน Google Form ในการเก็บข้อมูล เพื่อสะดวกต่อ
การทำ Baseline Data และง่ายต่อการนำมาประมวลผลข้อมูลแล้วนำมาสังเคราะห์ข้อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
นางจิ ต ติ ม า รอดสวาสดิ์ หั ว หน้ า กลุ่ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม
ภาคีเครือข่าย รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563
ดังนี้
โครงการ
1. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและภาคี
เครือข่าย

ผลการดำเนินงาน
1. การดำเนินงานตามบทบาท
CHRO/HR Cluster เข้าร่วมประชุม
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการ
พัฒนากำลังคน อปท. ด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. การสนับสนุนการจัดประชม/อบรม
ตามภารกิจกองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ
2.การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรค
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2. การสื่อสารความเสี่ยง
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน
(Workshop ครั้งที่ 1)

1. จัดทำข้อมูลประกอบการ
สัมภาษณ์ของผู้บริหาร (เรื่อง การ
เลือกใช้หน้ากากให้เหมาะสม
การปฏิบัตติ นในการป้องกันโรคโค
วิด-19)
- การเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake
News) จากสื่อช่องทางต่างๆ เช่น
facebook Line ภายใต้
คณะทำงานตอบโต้ความเสีย่ งด้าน
ความรอบรูส้ ุขภาพ (RRHL)
2. จัดทำโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกรมอนามัย
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรา 54 ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ประสานงาน อำนวยความ
สะดวกในการจัดพิมพ์คมู่ ือ/
แนวทาง อนิเมชั่นให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่น PM2.5 การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ความร้อน
- จัดทำ VTR และแผ่นพับ
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการ
ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดทำสคริปต์ การเลือก
หน้ากากอย่างไร ป้องกันโรคโควิด19 สำหรับให้ศูนย์สื่อสารจัดทำ
คลิปวิดีโอ
3. การดำเนินงานภายใต้ 1. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ตรวจ
คณะทำงานศูนย์
ประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ และให้คำแนะนำในการป้องกันโรค
ฉุกเฉินด้านส่งเสริม
โควิด-19 รองรับมาตรการผ่อน
สุขภาพและอนามัย
ปรน ระยะที่ 3-4 ดังนี้
สิ่งแวดล้อม กรณีโรคติด
1) วันที่ 22 พ.ค. 63 อิเกีย

แผนการดำเนินงานต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
รายบุคคล (IDP) ประจำปี 2563 เช่น
การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(OSOF VI) โครงการสร้างสุขกระตุกใจ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ
สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความ
ผูกพันธ์องค์กร
1. จัดทำข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์
ของผู้บริหาร (เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้า
มือสอง หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง)
การเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News)
จากสื่อช่องทางต่างๆ เช่น facebook
Line ภายใต้คณะทำงานตอบโต้ความ
เสี่ยงด้านความรอบรู้สุขภาพ (RRHL)
2. จัดทำแผนและงบประมาณการ
จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการป้องการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ประสานงาน อำนวยความ
สะดวกในการจัดพิมพ์คมู่ ือ/แนวทาง
การดำเนินงาน ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ SEZ การประเมิน
ความเสีย่ งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เสี่ยง ความรอบรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ฯลฯ
- จัดทำเนื้อหา สำหรับการ
จัดพิมพ์แผ่นพับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่
(New Normal)

1. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ตรวจประเมิน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและให้
คำแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคโควิด-19 รองรับมาตรการผ่อน
ปรน ในกิจกรรม/กิจการต่างๆ ได้แก่
ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า
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เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4. การสร้างความรอบรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. การดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 2.2.1

ผลการดำเนินงาน
บางนา จ.สมุทรปราการ
2) วันที่ 26 พ.ค. 63 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ กทม.
3) วันที่ 16 มิ.ย. 63 และ 18
มิ.ย. 63 ศูนย์นิทรรศการและแสดง
สินค้า ไบเทคบางนา กทม.
4) วันที่ 26 มิ.ย. 63 สามย่าน
มิตรทาวน์ ฮอล์ กทม.
1. ประชุมพิจารณาโครงสร้าง
เนื้อหาการสอนของหลักสูตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 และโครงสร้างเว็บไซต์
โปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (aNamai
MOOC) เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63
และ 17 มิ.ย. 63
2. ANAMAI MOOC ถูกยกระดับ
ให้เป็นเว็บไซต์ (E-Learning) ของ
กรมอนามัย หน่วยงานในกรมฯ
สามารถอัพโหลดหลักสูตรการสอน
ได้ เช่น หลักสูตร CM/CG
หลักสูตร อสม. นักจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน หลักสูตรการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ
อปท. ฯลฯ
3. นำเสนอความก้าวหน้าการ
พัฒนา (E-Learning) ANAMAI
MOOC ในที่ประชุม Cluster
อนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11
มิ.ย. 63 และที่ประชุมมีข้อเสนอให้
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรม
เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรที่จะอัพโหลดขึ้น ANAMAI
MOOC และองค์ประกอบต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
1. ตัวชี้วัด 2.2.1 ผลการวัดค่า
BMI ของบุคลากรกองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพเฉลี่ย =
23.495 ในรอบ 6 เดือนแรก
2. ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 DM & KM ผล
การดำเนินงานร้อยละ 50 ซึ่งผล
การดำเนินงานของกองประเมินผ่าน
เกณฑ์
3. ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 EMPOLYEE

แผนการดำเนินงานต่อไป
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการระดับกรม
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร (ELearning) ที่จะอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
(aNamai MOOC)
ประชุมคณะกรรมการฯ

1. การประเมินผลในรอบ 6 เดือน
หลัง การตรวจสุขภาพประจำปีทุก
ท่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
กิจกรรมทางกายเช่น ร่วมลงกิจกรรม
ก้าวท้าใจ Season 2 การประเมิน
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเส้นเลือด
หัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ
35 ปีขึ้นไป เป็นต้น
2. ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

ปัญหาและอุปสรรค
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โครงการ

ผลการดำเนินงาน
Engagement (EE) 1. การ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม HAPPY
MONEY “ขีดละสิบ”

แผนการดำเนินงานต่อไป
โดยเน้นกลุ่มอำนวยการเป็นเป้าหมาย
หลัก และขอความร่วมมือกับกลุ่ม
วิชาการในการช่วยกลุ่มอำนวยการ
จัดทำ DM & KM
3. การดำเนินงานจัดกิจกรรม HAPPY
MONEY “ขีดละสิบ” รอบ 6 เดือน
หลังต่อ
2. การดำเนินงานวางแผนจัดกิจกรรม
HAPPY REFRESH

ปัญหาและอุปสรรค

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวนาฎอนงค์ เจริ ญ สั น ติ สุ ข หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ นำเสนอ
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปจำนวน 39
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 51.32 และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 1 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1.32 และไม่รายงานผล
การดำเนิ นงาน 7 จังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 9.21 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 70 ของ
จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ผ่านเกณฑ์ระดับดี)
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และขอให้ เจ้าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบประสานศูน ย์อนามัย ที่ 12 เพื่ อ ติดตาม
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
4.1.5 กลุ่มอำนวยการ
นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. ผลการรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่ า การยื ม เงิ น ทดรองราชการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1) การใช้หนีเงินยืมเกิน 20 เปอร์เซ็น จำนวน 2 ราย 2) การคืนเงินยืมเกิน
ระยะเวลาที่กำหนด ในเรื่องของค่าน้ำมัน และค่าทางด่วน ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องทำหนังสือแจ้งต่อกอง
คลัง และขอความร่วมมือในการยืมเงินราชการ ถ้ามีเวลา 3-5 วัน ขอให้ยืมเงินกรมอนามัย แต่ถ้าเป็นเรื่องด่วน
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้ยืมเป็นเงินทดลองราชการ รวมทั้งการคืนเงินยืม
กรณีเป็นการจัดประชุมราชการต้องจัดการให้แล้วเสร็จหลังจากการประชุมวันสุดท้าย ภายใน 30 วัน กรณี
เดินทางไปราชการต้องจัดการหลังจากเดินทางกลับจากราชการวันสุดท้าย ภายใน 15 วัน และกรณีการชำระ
ค่าทางด่วนขอให้สำรองจ่ายก่อน ไม่สามารถยืมเงินจ่ายได้
2. การทำอนุมัตไิ ปราชการ ใช้ไฟล์แบบฟอร์มอนุมัติราชการแทนการเขียน
3. การประหยัดพลังงานภายในกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ขอความร่วมมือ
บุคลากรภายในกอง ท่านใดที่กลับเป็นคนสุดท้ายของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เขียนรายงานการ
ปิดไฟ ปิ ดแอร์ ปิ ดหน้าต่าง ทุกครั้งให้เรียบร้อยที่กลุ่มอำนวยการ เพื่อไม่ให้มีการเปิดไฟ เปิดแอร์ หรือเปิด
หน้าต่างทิ้งไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 แผนกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนหลัง
นายชนะ งามสุขไพศาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือนหลัง(เมษายน-กันยายน 2563) ดำเนินตามแผนติดตามผลการดำเนินงานใน
รอบวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็น ผลงานของเดือนมิถุนายน ตามเอกสารที่แนบมานี้ ส่วนตัวชี้วัด
ที่ 1.28 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การสถานการณ์ COVID-19 ที่ เพิ่ ม เติ ม ใหม่ ขอข้ อ มู ล
รายละเอียดตาม Template ในส่วนที่กลุ่มรับผิดชอบ และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่แจ้งมาข้างต้นนี้
ส่งกลับ มาที่กลุ่มพัฒ นาองค์กร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ก่อนลงในระบบ DOC ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ความก้าวหน้า HIA - COVID–19 และข้อเสนอต่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นางสาวเบญจรรณ ธวัช สุ ภ า หั ว หน้ ากลุ่ ม เฝ้ าระวั งอนามั ยสิ่ งแวดล้ อ ม รายงาน
ความก้าวหน้าแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ และการพัฒนาศูนย์
ประเมิน คาดการณ์ ผ ลกระทบต่อสุ ขภาพให้ เชื่อมโยงงาน TSC และ Rapid Survey รวมทั้งการนำร่องการ
ขับ เคลื่ อนศู น ย์ ค าดการณ์ ป ระเมิ น ผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยทีม งานกองประเมิ นผลกระทบต่อ สุ ขภาพได้
ทบทวนและกำหนดประเด็นสำหรับจัดทำปฏิทินล่วงหน้าเพื่อผลิต Weekly report ประเด็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทุกสัปดาห์) ทั้งนีม้ ีข้อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1) แนวทางการทำงานของศูนย์ประเมินคาดการณ์ผลกระทบ ต่อสุขภาพ
2) การขับเคลื่อนงานของศูนย์ประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม
มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้
แผนงาน
แผนงานระยะสั้น
1) นำร่องการขับเคลื่อนศูนย์คาดการณ์
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ โดย
ทีมงาน กอง ป.
2) ทบทวนและกำหนดประเด็นสำหรับ
จัดทำปฏิทินล่วงหน้าเพื่อผลิต Weekly
report ประเด็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
กอง ป ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทุก
สัปดาห์)
แผนงานระยะยาว
1) พั ฒ นาศู น ย์ ป ระเมิ น คาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อเสนอต่อกองประเมินฯ
1) ขอชื่ อ ผู้ ร่ ว มที ม (4 ที ม ) ตามแนวทางการทำงานฯ เพื่ อ จั ด ทำ
Weekly report ระยะสั้น
2) มอบที ม งาน (จากข้ อ 1) จั ด ทำแผนและกำหนดประเด็ น ทำ
Weekly report เช่น
2.1) COVID
2.2) ประเด็นเสี่ยง อวล. Modern Hazard
3) จั ด พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรกองประเมิ น ฯ ในการใช้ เครื่อ งมื อ
ประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
4) เสนอให้มีการปรับโครงสร้าง กอง ป. เพื่อรองรับการพัฒ นาเป็น
ศูน ย์คาดการณ์ฯ โดยการประชุมเพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนเพื่อ
การขับเคลื่อนศูนย์คาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป
ในระยะยาว

มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และพิ จ ารณารั บ หลั ก การ โดยพิ จ ารณารายละเอี ย ดในที่ ป ระชุ ม Staff
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การปรับปรุงรูปแบบห้องปฏิบัติงานของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 6
นายอภัย ปิณฑะคุปต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงานข้อสรุป การดำเนินงานปรับปรุงรูปแบบ
ห้องปฏิบัติงานกองประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ ส่ งสรุป ผั งโครงสร้างไปยังสำนักงานเลขานุการกรมแล้ ว
ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการกรมส่งผลสรุปไปยังกองแบบแผนสำนักงานปลัดเรียบร้อย และจะส่งผลสรุปกลับมา
ยังกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจัดทำ TOR ซึ่งจะเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 หลังจากนั้นจะจัดการประมูลผู้รับจ้างจัดทำโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และขอความ
ร่วมมือบุคลากรภายในกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพวางแผนการดำเนินงานในช่วงระหว่างการขนย้าย
สิ่งของไปยังสำนักงานใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้บุคลากรเตรียมวางแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตตอนขน
ย้ายสิ่งของไปยังสำนักงานใหม่
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร ผู้สรุปรายงานการประชุม
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

