รายงานประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพครั้งที่ 7/2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย
……………………………………………………………
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางนภพรรณ
นันทพงษ์
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
2. นางสุธิดา
อุทะพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวพนิตา
เจริญสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4. นางสาววาสนา
ลุนสำโรง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นายนัฐพล
ศิริหล้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นางสาวชนะจิตร
ปานอู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นางสาวละมัย
ไชยงาม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8. ว่าที่ รต. หญิง ธนชาภา ธนิกยงชินภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางจันทร์จิรา
สุวะไกร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
10. นายคณุตม์
ทองพันชั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
11. นางสาวเบญจวรรณ
ธวัชสุภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
12. นางสาวกรวิภา
ปุนณศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13. นายปราโมทย์
เสพสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14. นางสาวมธุรส
ครองชื่น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
15. นางสาวสุธาสินี
จันส่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16. นางสาวสุนิษา
มะลิวัลย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
17. นางสาวทิพย์กมล
ภูมิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
18. นางสาวธิดารัตน์
บูรณนัติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19. นางสาวสุทธินันท์
ป้องศรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
20. นางจิตติมา
รอดสวาสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
21. นางสาววรวรรณ
พงษ์ประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22. นางสาวประทุม
สีดาจิตต์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
23. นางสาวกชพรรณ
นราวีรวุฒิ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
24. นางสาวชวิศา
แก้วสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
25. นางสาวลัดดา
พิมจั่น
นักวิชาการเผยแพร่

ประธาน
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26. นางสาวอนงค์
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
27. นางสาวนาฎอนงค์
28. นางสาวโศรยา
29. นางสาวอภิญญา
30. นายอภัย
31. นางสาวนงนุช
กลุ่มพัฒนาองค์กร
32. นายชนะ
กลุ่มอำนวยการ
33. นางทีปกาญจน์
34. นางสาวพีรกานต์
35. นางสาวกุลธิดา
36. นางสาวจุฑามณี
37. นางนวลจันทร์
38. นายโกสิทธิ์
39. นางสาวกุลธิดา
40. นางสาวชลธิชา
41. นายกุลนาท
42. นายมงคล
43. นายวิโรจน์
นายกิตติชัยย์
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุวรรณา
2. นางสาวกุลสตรี
3. นางสาวณัฎฐกานต์
4. นายวิษณุ
5. นายประยูร
6. นางสาวพัชรี

ทองอ่วมใหญ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจริญสันติสุข
ชูศรี
พึ่งประยูร
ปิณฑะคุปต์
เรืองแตง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

งามสุขไพศาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ต้อมทอง
มิ่งสำแดง
ทรัพย์ประสงค์
ปั้นกาญจนโต
มะยมทอง
มะยมทอง
ไกรรมณ์
เกษจันทร์
ไชยธงยศ
กฐินทอง
พิมจั่น
นิธิวนิชย์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ์ ส ๓
พนักงานพิมพ์ ส ๓
พนักงานพิมพ์ ส ๓
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ ส ๑
พนักงานขับรถยนต์

เนียมประเสริฐ
ชัชวาลกิจกุล
ฉัตรวิไล
ศรีวิไล
ภักดีพัฒนาทร
งามมโนนิมิต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ติดราชการ
ลาป่วย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาป่วย
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประธานการประชุมกล่าว
เปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นางนภพรรณ นันทพงษ์ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) การทำงานเป็นทีมภายในหน่วยงาน ขอให้เจ้าหน้าที่มีความสามัคคี และพัฒนาความคิด
ต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ
2) การถอดบทเรียน จากการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน และ
สถานการณ์ปกติที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ประธานการประชุม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองประเมินฯ ทุกท่าน ที่ช่วยกันจัดงาน
ลงนาม MOU เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ ได้มาตรฐาน ร่วมกับ TCEB และ 23 ภาคีเครือข่าย
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมกองกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่
10 มี น าคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม กองประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ อาคาร 4 ชั ้ น 3 กรมอนามั ย
โดยที่ประชุมไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564
นางสาวนาฎอนงค์ เจริ ญ สั น ติ ส ุ ข หั ว หน้ า กลุ ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ นำเสนอสรุ ป ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 (ณ 31 มี . ค. 64) ซึ่งเป้าหมายผลการเบิกจ่ า ย
งบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งกองประเมิน ฯ ได้วางแผนผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 67.66 ทั้งนี้
กองประเมินฯ ทำได้ร้อยละ 69.73 ซึ่งเกินเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ ร้อยละ 55 (ภาพที่ 1)
และแผนการเบิ ก จ่ า ยเดื อ น เมษายน 2564 โดยมี เ ป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยที ่ ก รมกำหนด ร้ อ ยละ 64
ซึ่งถ้าดำเนินการไปตามแผนร้อยละการเบิกจ่ายจะได้ 75.78 ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด (ดังตารางที่ 2)
การเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึง่ แบ่งเป็น เบิกจ่าย
ทุกรายการเรียบร้อยแล้ว และอธิบดีอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างกองคลังโอนงบประมาณ (ดังตารางที่ 1)
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ภาพที่ 1 แนวโน้มผล และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 (ณ 31 มีค 64)

ตารางที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19
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ตารางที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ทุกกลุ่มเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ใน
แต่ละเดือน และทุกไตรมาส หากกลุ่มไหนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนขอให้กลุ่มบริหารยุทธ์ศาสตร์ปรับ
แผน

6

3.2 ผลการพิจารณาคำของงบประมาณประจำปี 2565 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอคำขอ Cluster อนามัย
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 ขั้น (ร่างพรบ.) ทั้งนี้ สส. จะพิจารณาครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 26-27
พฤษภาคม 2564
ตารางที่ 1 คำขอ cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการ

คำขอขาขึ้น

1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
1.1 โครงการพระราชดำริ
1) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ
15,299,600
1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
1) โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
9,670,000
ภาคใต้
2) โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3,620,000
ชายแดน
3) โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
10,504,000
พิเศษ
4) โครงการส่งเสริมการจัดการเมืองและชุมชน สู่เมืองน่าอยู่
10,604,000
5) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี
15,565,400
1.3 โครงการเสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพฯ
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้าน
4,845,000
สุขภาพจากการปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี
18,426,300
3) โครงการปกป้องคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
24,372,570
สาธารณสุข
2. แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษและสิ่งแวดล้อม
1) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
5,400,000
2) โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ เมืองสุขภาพดี
16,533,900
3. โครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ
1) โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่งแวดล้อมเพือ่ สุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนา
9,830,700
ภาคตะวันออก
2) โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี
15,940,300
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
21,823,400
4) โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ
1,949,000
5) 5) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อรองรับ
31,643,200
การท่องเที่ยวไทย
รวมงบประมาณ
216,023,370

ขั้น(ร่างพรบ.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,230,300

สอน.

737,900

กองป.

1,786,000

กองป.

1,623,000

กองป.

0
0

สว.
กองป.

3,280,000

กองป.

3,788,600

สว.

0

ศกม.

2,714,200
4,757,600

กองป.
สว.

3,280,000

กองป.

2,164,900
4,028,200
0

สว.
สอน.
สำนักทันตฯ

2,228,600

สอน.

32,619,300
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3.3 รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบวันที่ 10 เมษายน 2564)
นายชนะ งามสุขไพศาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร นำเสนอผลสรุปผลการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ. 2564 รอบแรก (ตุลาคม 2563
- กุมภาพันธ์ 2564) ตามเอกสารเพื่อทราบ ข้อ 1 และได้ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการรายงานในรอบ
5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) ตั้งแต่คะแนนที่ 1 - 3 คือการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น
ความรู้ กำหนดมาตรการ และแผนขับเคลื่อน ตามแบบฟอร์มที่จะส่งให้ภายหลัง กำหนดส่งข้อมูลกลับภายใน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อนำเข้าระบบรายงานใน ระบบ DOC ให้ทันรอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข หัวหน้า กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอ (ร่าง) แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ. ย. 64) งบประมาณจัดสรรกองประเมินผลกระทบต่ อสุ ข ภาพ
ปีงบประมาณ 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ และประธานมอบหมายให้กลุ่มงานฯ ปรับแผนไม่ให้เกินงบประมาณที่จัดสรร
ในไตรมาสที่ 3
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
5.1 ความก้าวหน้าในการปรับปรุงกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 6
นางทีปกาญจน์ ต้อมทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานความก้าวหน้าการย้าย
กองประเมินฯ การขนย้ายวัสดุสำนักงานเลื่อนเป็นวันที่ 21 เมษายน 2564 รวมถึงจะมีการติดตั้งหลอดไฟ
เพิ่มเติมในพื้นที่ที่จ ะย้ายไปอยู่เป็น สำนักงานชั่วคราว จึง ขอให้กลุ่มงานเก็บวัส ดุสำนักงานให้เรียบร้อย
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เพื่อให้บริษัทที่รับจ้างขนย้ายเข้ามาทำการขนย้ายหลังวันที่กำหนด เป็นต้นไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะให้
ขนย้ายโต๊ะไปที่สำนักงานชั่วคราว ขอให้แจ้งกลุ่มอำนวยการด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์จะให้ขนย้ายโต๊ะไปที่สำนักงานชั่ว คราว
ขอให้แจ้งกลับมายังกลุ่มอำนวยการ
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร ผู้สรุปรายงานการประชุม
นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันที่ 5 เมษายน 2564

