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เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
พนักงานขับรถยนต์ ส ๑
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(ลาป่วย)
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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 จากการประชุมกรมอนามัย ท่านอธิบดีเน้นย้ำ การรณรงค์ สื่อสาร การใช้หน้ากาก
เพื่อการป้องกันตนเอง
1.2 ทีม SERT ลงพื้นที่เพื่อไปเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็ง ให้แก่ผูประกอบการ
กรณี New Case ต้องปฏิบัติตัวเช่นไร เนื่องจากเสี่ยงที่จะเกิดในพื้นที่เขตเมือง ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
(กรณีลักลอบเข้าประเทศ) ชุมชนก่อสร้าง และชุมชนแออัด
1.3 Medical and Wellness เนื่องจากการรักษาที่ดีในประเทศ ซึ่งทำให้ต่างชาติlo.0
เข้ามารับการรักษาในประเทศไทย
2. การบริหารงานทั่วไป
2.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง ข้าราชการทุกท่านต้องมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่วมกัน ซึ่งยอดการจัดซื้อจัดจ้าง (ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ วงเงิน 500,000 บาท) (ระดับชำนาญการ
พิเศษ+ชำนาญการ วงเงิน 500,000 – 2,000,000 บาท
2.2 การจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ในรอบต่อไปขอให้จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์พร้อมให้จัดส่ง สื่อ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งจากเดิมไม่มีการบวกค่าจัดส่ง ส่งผลให้บุคลากรภายในกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องบรรจุ
และจัดส่งเอง
2.3 การเตรียมตัวในการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)
ซึ ่ ง ธี ม ในมี ก ารจั ด ธี ม การเปิ ด เมื อ งปลอดภั ย โดยการเน้ น เรื ่ อ งการใช้ เ ว็ บ ไซด์ Thai Stop Covid และ
กระบวนการ Rapid Survey
ข้อเสนอที่ประชุม
ขอให้ มีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่ ของ
บุคลากร เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝากให้กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพฯ ดำเนินการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมกองกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
30 มิ ถ ุ น ายน 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม กองประเมิน ผลกระทบต่ อ สุข ภาพ อาคาร 4 ชั ้ น 3 กรมอนามัย
โดยที่ประชุมไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอผลการสรุปเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้
ผลการสรุป เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 งบดำเนินงานร้อยละ
94.57 งบรายจ่ายอื่นร้อยละ 72.98 งบลงทุน 100 รวมทุกงบรายจ่ายเท่ากับร้อยละ 79.86 ซึ่งเป็นไป
เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 90.31
ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2563

การจัดทำแผนปฏิบ ัติการแผนงบประมาณปี 2564 ถูกกำหนดให้ขึ้นชี้แจงโครงการให้
คณะกรรมาธิการ, สส. และสว. พิจารณาช่วง 16-17 สิงหาคม 2563, 20-21 สิงหาคม 2563 ตามลำดับ
มติที่ประชุม : รับทราบ ให้ทุกกลุ่มดำเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุมตามแผนงานอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ
2563
4.1.1 กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ จำนวน 4 โครงการ และ
โครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
โครงการ
ผลการดำเนินงาน
1.การเฝ้าระวังและ
1. พัฒนา (ร่าง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง
ป้องกันผลกระทบต่อ
ห้องปลอดฝุ่น
สุขภาพจากมลพิษอากาศ

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)
แนวทางจัดทำห้องปลอดฝุ่นฯ

ปัญหาและอุปสรรค
-
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โครงการ

ผลการดำเนินงาน
2. ประเมินภาระโรคจากสิ่งแวดล้อม กรณี
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่หน้าพระลาน
ติดตาม เฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัย หมอก
ควันใต้
3. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปี 64
• 4. คู่มือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฉบับประชาชน

แผนการดำเนินงานต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
2. ประชุมพัฒนาแนวทางการ
ประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(26 ส.ค.63)
3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุขพื้นที่เสีย่ งจาก
มลพิษทางอากาศ /สัมภาษณ์
Policy markers
4. สรุปผลการประเมินผลการ
ดำเนินงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขฯ (ประชุมนำเสนอผล)

1)
2. การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

3. การเฝ้าระวังและเตือน
ภัยสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็กและความร้อน
ในกลุ่มผูส้ ูงอายุ
✓

✓

✓

1. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง อวล. SEZ
2. บูรณาการการดำเนินงานอวล.ในพื้นที่
ศก.พ. ระหว่างกรม อ.และกรมวิทย์ฯ
ประเด็นเฝ้าระวัง 4 ประเด็น
3. จัดทำชุดข้อมูลสิ่งคุกคามที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อการเฝ้าระวัง
ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
4. (ร่าง) เครื่องมือการคาดการณ์สิ่งคุกคามที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่
SEZ
5. จัดทำแนวทางการประเมิน คาดการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่นคิ ม
อุตสาหกรรม SEZ
6. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน SEZ พืน้ ที่
ชายแดน กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ( COVID 19)
1. จัดทำสรุปสถานการณ์ความร้อนราย •
สัปดาห์และแนวทางการป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
2. จัดทำชุดความรู้หลักสูตรการดูแลป้องกัน•
สุขภาพจากภัยความร้อน ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก และโรค COVID-19 สำหรับผู้จัดการ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
3. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังและสื่อสาร
เตือนภัยด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบ •
ต่อสุขภาพกรณีความร้อน
4. ประชุมหารือเรื่องแบบแปลนพัฒนาห้อง
และสภาพแวดล้อมฯ สำหรับผูส้ ูงอายุ
5. จัดทำแนวทางการปรับห้องและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็กและความร้อน สำหรับผูส้ ูงอายุ

1. สนับสนุน แนวทางการประเมิน
คาดการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรม SEZ และ
แนวทางการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน SEZ
พื้นที่ชายแดน กรณีโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ ( COVID -19) ให้แก่พื้นที่
2. สรุปผลการดำเนินงานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
SEZ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ใน
พื้นที่

-

1. สรุปผลการดำเนินงานฯ เฝ้า
ระวังและสื่อสารเตือนภัยความร้อน
(ส.ค.63)
2. อยู่ระหว่างการปรับปรุง คู่มือ
แนวทางการเฝ้าระวังและสื่อสาร
เตือนภัยด้านสาธารณสุขรองรับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีความ
ร้อน

1. ในช่วง
สถานการณ์
COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถลงพื้นที่เพื่อ
คืนข้อมูลที่ศูนย์ฟื้นฟู
ฯ บางสีทองได้ จึง
เลื่อนมาเดือน ก.ค.
63
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4. เฝ้าระวังคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพและ
สร้างความรอบรู้ดา้ น
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เสี่ยง

ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนางาน
เฝ้าระวังและคาดการณ์จาก COVID-19
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเฝ้าระวังและ
คาดการณ์ปัจจัยเสีย่ งภายใต้ COVID-19
3. จัดทำ Weekly Report รายงานการ •
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 เสนอต่อผู้บริหาร
4. จัดทำแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ด้านการปรับตัวด้านสุขภาพ รองรับการ •
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “เฮียนฮู้ วิถี
ปรับตัว “เฮียนฮูเ้ มืองเพีย”

แผนการดำเนินงานต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
1. จัดทำ Weekly Report
รายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพภายใต้สถานการณ์ COVID19 เสนอต่อผู้บริหาร
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังและคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพ (ศูนย์ประเมิน
คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ)
3. กรมอุตุนยิ มวิทยา มีความสนใจ
การดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการ
ปรับตัวด้านสุขภาพจาก CC ใน
พื้นที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น (ขอเข้าพื้นที่ในช่วงเดือน
ส.ค.)
• 4. กรมอุตุนยิ มวิทยาขอเข้าหารือ
กับกรมอนามัยถึงประเด็นการลง
พื้นที่
•
5. โครงการศึกษาการ
1. ทบทวนการจัดลำดับชุมชนด้าน อวล.
1. จัดทำข้อเสนอต่อการจัดการ
1. เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงด้านอนามัย และได้กรอบการศึกษาปีงบประมาณ 2563 ด้าน อวล. ในชุมชนที่เอื้อต่อการมี เหตุการณ์ COVID
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความ
สุขภาพดี
เป็นอุปสรรคต่อการ
ต่อการมีสุขภาพดี
เชื่อมโยงด้าน อวล.และสุขภาพในชุมชนด้วย 2. ประชุมปรึกษาหารือสรุปผล
เดินทางเก็บข้อมูลใน
การประเมินภาระโรคด้าน อวล.
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้าน
พื้นที่และเจ้าหน้าที่
3. จัดทำแนวทางการประเมินภาระโรคด้าน อวล. ในชุมชนที่เอื้อต่อการมี
ในพื้นที่ (อปท.) ติด
อวล. สำหรับประเทศไทย
สุขภาพดี
ภารกิจ COVID **
4. จัดทำข้อเสนอต่อการจัดการด้าน อวล.
3. สรุปผลการศึกษาและจัดทำ
ทาง อ.ผู้รับจ้างทำ
ในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
รายงาน
หนังสือมาแจ้งและ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาการ
ขอขอยายเวลาส่ง
เปลี่ยนแปลงด้าน อวล.ในชุมชนที่เอื้อต่อการ
งาน โดย คกก.ตรวจ
มีสุขภาพดี
รับงานได้พิจารณา
6. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอ
ขยายเวลาการส่ง
ต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
งาน งวด 2 จาก
ชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
พ.ค. เป็น ส.ค. 63
6. โครงการศึกษาปัจจัยที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
1. การลงพื้นที่เก็บ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความเสีย่ งต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศใน
- แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ ข้อมูลเกิดการล่าช้า
จากคุณภาพอากาศใน
ครัวเรือน
คุณภาพอากาศและผลกระทบต่อ เนื่องจากการระบาด
ครัวเรือนในพื้นที่เขตเมือง 2. ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานในพื้นที่ สุขภาพในครัวเรือน แบบสำรวจ
ของโรคติดเชื้อไวรัส
และเขตชนบท
ชี้แจงเครื่องมือขั้นตอนการเก็บข้อมูลและ
ปัจจัยเสี่ยงในครัวเรือน
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หารือร่วมกับผู้ประสานงานในพื้นที่
2019 จึงไม่
- เก็บข้อมูลคุณภาพอากาศใน
3. จ้างศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มผี ลกระทบต่อ
สามารถเก็บตัวอย่าง
ครัวเรือน/บรรยากาศ บันทึก
สุขภาพจากคุณภาพอากาศในครัวเรือน
ได้ตามแผนที่วางไว้
พฤติกรรมคนในบ้าน
4. ประชุมนำเสนอเครื่องมือและแผนการ ➢ 3. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง
ดำเนินงานเก็บข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพ
ศึกษา
อากาศในครัวเรือน
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ผลการดำเนินงาน
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปัจจัยทีส่ ่งผล ➢
กระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศใน
ครัวเรือนในพื้นที่เขตเมืองและชนบท"
6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
อากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในครัวเรือน
แบบสำรวจปัจจัยเสี่ยงในครัวเรือน

แผนการดำเนินงานต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 กลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นายวิษณุ ศรีวิไล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการสำคัญ 4 โครงการ โครงการวิจัย 1
โครงการ และการดำเนิน งานสนับสนุนภารกิจด้าน Covid - 19 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
2563 ดังนี้
โครงการ
ผลการดำเนินงาน
1. โครงการจัดการ 1.ยกร่างแบบตรวจประเมินด้านอนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อมฯ และลงพื้นที่ศึกษาจำนวน 3
พื้นที่พัฒนาเขต
กิจการ ได้แก่
เศรษฐกิจพิเศษ
1) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่จ.ตาก
2) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี
แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย ในพื้นที่จ.ลำพูน
จ.แพร่
3) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วย
เครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก เฉพาะ
การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วย
เครื่องจักร ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
2. จัดทำเกณฑ์การกำหนดขนาดกิจการ
ตามมาตรา 54 วรรคสอง (ฟาร์มสุกร, อู่
เคาะ พ่น สี, การผลิต สะสม ขนส่งสาร
กำจัดศัตรูพืช)
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ม.
54ฯ
2. โครงการจัดการ 1. ยกร่างหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ในการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน ให้ความเห็นต่อรายงาน EHIA
พื้นที่ระเบียง
2. จัดประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรสำหรับ
เศรษฐกิจภาค
เจ้าหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อรายงาน
ตะวันออก
EHIA

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. จัดทำร่างแบบตรวจประเมินด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ และลงพื้นที่
ศึกษากระบวนการผลิตในเขต
กรุงเทพฯ
1.1 การผลิต สะสม ขนส่ง
ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้
เพลิง
1.2 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด
ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
2. ปรับปรุงแบบตรวจประเมินและ
จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อรับฟัง
ความเห็นหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3. จัดทำร่างประเภทและขนาด
กิจการ
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการ ม.54ฯ
1. จัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC

ปัญหาและอุปสรรค
-

-
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3. โครงการเฝ้าระวัง
คาดการณ์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสร้าง
ความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เสี่ยง
4. โครงการเฝ้าระวัง
คาดการณ์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสร้าง
ความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เสี่ยง

ผลการดำเนินงาน
3. จ้างเหมาทบทวนข้อมูลมลพิษและ
ประเมินภาระโรค กรณีมลพิษอากาศใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4. จัดประชุมการจัดการข้อมูลและการ
ประเมินภาระโรค กรณีมลพิษอากาศใน
พื้นที่ EEC
1. จัดประชุมพัฒนารูปแบบการประเมิน
คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณี
มลพิษอากาศ
2. จัดทำรายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง
เหมืองทอง ปี 62
3. จัดทำร่างข้อเสนอการใช้เงินกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ
4. จัดประชุมแนวทางการใช้กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพจากเหมืองแร่
1. จัดประชุมพัฒนารูปแบบการประเมิน
คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณี
มลพิษอากาศ
2. ประชุม เรื่อง การประเมินภาระโรค
และแนวทางประเมินคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรณีมลพิษทางอากาศ
3. จัดทำรายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง
เหมืองทอง ปี 62
4. จัดทำร่างข้อเสนอการใช้เงินกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ
5. จัดประชุมแนวทางการใช้กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพจากเหมืองแร่
6. หารือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่องการจัดทำแนวทางการ
เฝ้าระวังสุขภาพ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่และการ
นำแนวทางฯ ไปใช้ประโยชน์
7. จัดประชุมพิจารณาร่างคู่มือฯ วันที่ 23
มี.ค. 63
8. ปรับปรุงคู่มือการจัดทำรายงาน EIA
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
9.จัดประชุม เรื่อง การจัดทำแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
โครงการโรงพยาบาล วันที่ 9 ก.ค. 63
10. ส่งร่างคู่มือ ฯ ให้กับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เพื่อ
พิจารณา

แผนการดำเนินงานต่อไป

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
2. จัดทำคูม่ ือแนวทางการใช้
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จากเหมือง
แร่ฉบับสมบูรณ์

1.สรุปรูปแบบการประเมิน
คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษอากาศในพื้นที่ EEC
2. ปรับปรุงแนวทางฯ ร่วมกับ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่
3. ปรับปรุงแนวทางฯ และ
จัดพิมพ์แนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
โรงพยาบาล

ปัญหาและอุปสรรค
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ผลการดำเนินงาน
11. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงาน EIA สำหรับ
โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลป่าซาง จ.
ลำพูน โรงพยาบาลบางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงพยาบาลโพ
ธาราม จ.ราชบุรี
1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและระเบียบวิธี
วิจัย
3. จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีพประชาชนในครัวเรือนไทย
4. ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปผลการศึกษา

5. โครงการวิจัย
ศึกษาตัวชี้วัดและ
มาตรฐานสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมต่อการ
ดำรงชีพของ
ประชาชน

6. โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ (กรม
ชลประทาน)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและ
เครือข่ายด้านสาธารณสุขในการติดตาม
และตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดมุกดาหาร
1.1 ประสานและสนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
และเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการ
ติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อ
สุขภาพจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย
ตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดมุกดาหาร
2. โครงการติดตามตรวจสอบด้าน
สาธารณสุขจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัช
ชโลทร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
ปีงบประมาณ 2563
2.1 ประชุมติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุข
จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ปีงบประมาณ 2563

แผนการดำเนินงานต่อไป

1.ประสานงานและสนับสนุน
โครงการวิจัยสภาวะความเป็นอยูท่ ี่
เหมาะสมต่อการดำรงชีพของ
ประชาชน
2. สรุปผลการศึกษา
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
นำเสนอผลการศึกษาและจัดทำ
ข้อเสนอมาตรฐานความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับครัวเรือน
4. จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์และเผยแพร่ผลการศึกษา
1. การจัดทำเล่มรายงาน การ
ติดตามผล

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

ปัญหาและอุปสรรค

10

นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ หัว หน้ากลุ่ม พัฒ นาศักยภาพและสร้างการมีส ่ว นร่ ว ม
ภาคีเครือข่าย รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
โครงการ
1. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและภาคี
เครือข่าย

ผลการดำเนินงาน
1. การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)การ
ทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ (Placement Test)
ของสถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ (เมื่อที่ 14 ก.ค. 63)
การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOF VI)
การอบรมข้าราชการใหม่ ก้าวไกล
กรมอนามัยก้าวหน้า
(Young Generation Go Beyond
the Future)
2. การดำเนินงานตามบทบาท
CHRO/HR Cluster
การเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานการพัฒนากำลังคน
อปท. ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(Workshop ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21
- 23 ก.ค. 63)
ประสานงานและจัดทำข้อมูล
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
โรคโควิด – 19 เพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเงินพิเศษรายเดือน
ตามมติ ครม.
3. การสนับสนุนการจัดประชุม/
อบรม ร่วมเป็นคณะทำงานพิธีการ
และต้อนรับ
งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เมือ่
วันที่ 2 ก.ค. 63

แผนการดำเนินงานต่อไป
การขับเคลื่อนการดำเนินงานกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี
2564 วันที่ 13 – 14 ส.ค. 63
การเฝ้าระวังและคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพในสถานการณ์
โควิด – 19
แนวทางการประเมินและคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
“ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
อากาศในครัวเรือน”
การจัดทำมาตรฐานสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับครัวเรือน
การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
การสรุปผลการประเมินการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุข
เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษอากาศ

2. การสื่อสารความเสี่ยง
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1. จัดทำข้อมูลประกอบการ
สัมภาษณ์ของผู้บริหาร (เรื่อง การ
เลือกใช้หน้ากากให้เหมาะสม
การปฏิบัตติ นในการป้องกันโรคโค
วิด-19)
- การเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake
News) จากสื่อช่องทางต่างๆ เช่น
facebook Line ภายใต้

1. จัดทำข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์
ของผู้บริหาร (เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้า
มือสอง หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง)
การเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News)
จากสื่อช่องทางต่างๆ เช่น facebook
Line ภายใต้คณะทำงานตอบโต้ความ
เสี่ยงด้านความรอบรู้สุขภาพ (RRHL)

ปัญหาและอุปสรรค
-
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ผลการดำเนินงาน
คณะทำงานตอบโต้ความเสีย่ งด้าน
ความรอบรูส้ ุขภาพ (RRHL)
2. การผลิตสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
1) จัดทำโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกรมอนามัย
สำหรับจัดพิมพ์คู่มือ จำนวน 4
เรื่อง ฝุ่นสำหรับประชาชน ความ
ร้อน มาตรการห้างสรรพสินค้า และ
การประเมินความเสีย่ งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2) ประสานงาน อำนวยความ
สะดวก และร่วมตรวจสอบต้นฉบับ
การจัดพิมพ์คมู่ ือ/แนวทาง การ
ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ SEZ ความรอบรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น
PM2.5 ฯลฯ
3) ตรวจสอบต้นฉบับ VTR
คำแนะนำในการทำความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรค
ในสถานการณ์โควิด – 19 และ
แอนนิเมชั่นห้องปลอดฝุ่น

แผนการดำเนินงานต่อไป
2. ประสานงาน อำนวยความสะดวก
ในการจัดพิมพ์คู่มือ และร่วม
ตรวจสอบต้นฉบับร่วมกับกลุ่มงานที่
เป็นเจ้าของเรื่อง
3. ร่วมให้ข้อมูลประจำบูธนิทรรศการ
ในงานมหกรรมวิจยั แห่งชาติ

3. การดำเนินงานภายใต้
คณะทำงานศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ตรวจ
ประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และให้คำแนะนำในการป้องกันโรค
โควิด-19 รองรับมาตรการผ่อน
ปรน ระยะที่ 3-4 ดังนี้
1) วันที่ 22 พ.ค. 63 อิเกีย
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

1. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ตรวจประเมิน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและให้
คำแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคโควิด-19 รองรับมาตรการผ่อน
ปรน ในกิจกรรม/กิจการต่างๆ ได้แก่
ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ

4. การสร้างความรอบรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

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

ปัญหาและอุปสรรค

12
โครงการ

5. การดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 2.2.

ผลการดำเนินงาน
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 Happy Body
ได้มีการนำเสนอค่าเฉลี่ย BMI ของ
บุคลากรกองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในการประเมินผลรอบ 6
เดือนแรก = 23.495 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายในระดับปกติ โดยได้
วิเคราะห์ถึงค่า BMI รายบุคคลที่
พบว่าเกินค่ามาตรฐาน และมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ
2. ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 DM & KM ผล
การดำเนินงานร้อยละ 50 ซึ่งผล
การดำเนินงานของกองประเมินผ่าน
เกณฑ์
3. ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 EMPOLYEE
Engagement (EE) มีการนำเสนอ
คะแนนความผูกพันต่อองค์กรของ
กองประเมินฯ เปรียบเทียบในปี
2562 และ 2563 ซึ่งพบว่าในปี
2563 มีค่าคะแนนภาพรวมเพิ่ม
สูงขึ้น

แผนการดำเนินงานต่อไป

1. การประเมินผล Happy Body ใน
รอบ 6 เดือนหลัง ประกอบด้วยการ
ตรวจสุขภาพประจำปี การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกกิจกรรมทาง
กายเช่น ร่วมลงกิจกรรมก้าวท้าใจ
Season 2 การประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอด
เลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
เป็นต้น
2. DM & KM กำหนดเป้าหมายการ
ดำเนินงานร้อยละ 100 โดยจะเน้น
กลุ่มอำนวยการเป็นเป้าหมายหลัก
และขอความร่วมมือกับกลุ่มวิชาการ
ในการช่วยกลุ่มอำนวยการจัดทำ DM
& KM
3. การดำเนินงานจัดกิจกรรม HAPPY
MONEY “ขีดละสิบ” ต่อเนื่องจาก 6
เดือนแรก
2. การจัดกิจกรรม HAPPY REFRESH
ในหน่วยงาน
ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ จะ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค
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โครงการ

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต่อไป
ให้ทราบในการประชุมกองฯ ทุกเดือน
เพื่อติดตามการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวนาฎอนงค์ เจริ ญ สั น ติ ส ุ ข หั ว หน้ า กลุ ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ นำเสนอ
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จังหวัดทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปจำนวน 50
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 65.79 และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 1 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1.32 และไม่รายงานผล
การดำเนินงาน 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.95 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 70 ของ
จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ผ่านเกณฑ์ระดับดี)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 กลุ่มอำนวยการ
นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ แจ้งเรื่องการยืมรถยนต์ราชการ
ขอให้บุคลากรภายในกองฯ ที่ทราบว่าจะเดินทางไปราชการล่วงหน้าขอให้ยืมรถให้เรียบร้อย หรือประสานกับ
หน่วยงานเจ้าภาพผู้จัดเพื่อเดินทางไปด้วย เนื่องจากช่วงปลายปีงบประมาณมีการเดินทางไปราชการมีจำนวน
เยอะ ทำให้รถยนต์ราชการไม่พอใช้กับจำนวนบุคลากรที่จะเดินทาไปราชการ
มติที่ประชุม : รับทราบ ให้บุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือ
4.2 โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รายงานโครงการสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดการปัจจัย เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(090203) ชื่อเป้า เมืองในพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น (ระนอง ชุมพร)
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (พฤติกรรมสุขภาพ
และการรับสัมผัสมลพิษ สถานะสุขภาพ คุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ คุณภาพอากาศ การปนเปื้อนพืชอาหาร การใช้
สารเคมีทางการเกษตร) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเศษภาคใต้
2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาให้แก่บุคลากรสาธารณสุขและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การป้องกัน
และลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.โครงการจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มในพื ้ น ที ่ เ ขตเศรษฐกิ จ ชายแดน
(090303) ชื่อเป้า เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มาก
ขึ้น (สงขลา)
วัตถุประสงค์
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1) พัฒนาต้นแบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่
2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้แก่
บุคลากรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (130501) ชื่อเป้า ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่แ ละโรค
อุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้และเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพของชุมชน ผ่านการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ และสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชน
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ให้
สามารถป้องกันตนเองและปรับตัวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
3) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) เพื่อขับ เคลื่อนแผนปฏิบัติการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
สาธารณสุข
5) เพื่อพัฒนามาตรฐานสำหรับอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม
วัยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (180402) ชื่อ
เป้า คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการควบคุม
แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและลดป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
2) เพื่อเฝ้าระวัง คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
มลพิษทางอากาศเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
3) เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและ
การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
4) เพื่อพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอที่ประชุม
ขอให้เจ้าหน้าที่ผ ู้รับผิดชอบโครงการสำคัญปีงบประมาณ 2565 ประชุมปรึกษาหารือเวลา
15.00 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 9
เดือน
นายชนะ งามสุขไพศาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2563) ดำเนินตามแผนติดตามผลการดำเนินงาน
ในรอบวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นผลงานของเดือนกรกฎาคม ตามเอกสารที่แนบมานี้ และขอให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ส่งกลับมาที่กลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2563
เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงในระบบ DOC ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และขอให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินงานการตามแผนที่วางไว้ตามรอบ 6 เดือนหลัง ส่งผลการดำเนินงานและหลักฐานให้
ครบถ้วน โดยการรายงานครั้งสุดท้ายคือเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนติดตามที่กำหนดไว้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) กรอบการประชุมการพัฒนาองค์กร (OD) วันที่ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอวัตถุประสงค์ของ
การประชุม 1. เพื่อทบทวนและจัดทำทิศทางการดำเนินงานและโครงสร้างของกองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ 2. การประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
3. เพื่อจัดทำ AAR ให้กับบุคลากรภายในกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะเวลาการจัดประชุมวันที่ 13-15สิงหาคม 2563 (3 วัน 2 คืน) ณ โรงแรม
โบ๊ทเฮ้าส์ จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 241,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้บุคลากรกองประเมินผลกระทบต่ อสุขภาพเสนอความคิดเห็น และ
พิจารณาเห็นสมควรในการจัดประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร ผู้สรุปรายงานการประชุม
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
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