รายงานการประชุมเจ๎าหน๎าที่ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห๎องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี อาคาร ๓ ชั้น ๓ ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ผู้มาประชุม
๑. ดร.อัมพร
๒. นางนภพรรณ
๓. นายวิโรจน์
๔. นายสุชาติ
๕. นางสาวนัยนา
๖. นางสาวนัยนา
๗. นางสาวชณัญณิศา
๘. นางจิรพรรณ
๙. นางสาวอังคณา
๑๐. นางสาวฐิติพร
๑๑. นางสาวพิชามญชุ์
๑๒. นางสาวศรัลชนา
๑๓. นายพลาวัตร
๑๔. นายเอกชัย
๑๕. นางสาวปาริชาติ
๑๖. นายกิตติพงศ์
๑๗. นางสาวสมใจ
๑๘. นางสาวมธุรส
๑๙. นางอรพรรณ
๒๐. นายศรายุทธ
๒๑. นางสาวปิยภรณ์
๒๒. นางสาวรุ๎งลาวัณย์
๒๓. นางสาวอารยา
๒๔. นางสาวอภิสราพร
๒๕. นางสมาภรณ์
๒๖. นางชยาภัสร์
๒๗. นางสาวกนกวรรณ
๒๘. นางสาวรุจิรา
๒๙. นางวนิดา
๓๐. นายเพลินจิตต์
๓๑. นายสมบูรณ์
๓๒. นายปิยะชาติ
๓๓. นายเอกชัย

จันทวิบูลย์
นันทพงษ์
วัชระเกียรติศักดิ์
สุขเจริญ
หาญวโรดม
ใช๎เทียมวงศ์
เลิศสุโภชวณิชย์
พรหมลิขิตชัย
คงกัน
วีรเธียรภิญโญ
บุญประจักษ์
ดิษยาวานิช
พุทธรักษ์
ชัยเดช
สร๎อยสูงเนิน
ภูอุดม
มโนศักดิ์เสรี
ครองชื่น
จินกาล
อุํนแก๎ว
เวียงแก๎ว
พรรณขาม
วงศ์ป้อม
สมานทรัพย์
สุขเจริญ
ชูตระกูล
สิวะลีพิทักษ์
จีนด้า
ชัยศิริ
คร๎ามทิม
เจริญสุข
เติมวิชญกุล
ปานหลิม

ผู๎อ้านวยการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ประธาน
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด๎านสาธารณสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายชํางศิลป์ช้านาญงาน
เจ๎าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ ส๓
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู๎ไมํมาประชุม...

-๒ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชัยเลิศ กิง่ แก๎วเจริญชัย
๒. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์
๓. นางสุวรรณา จีรโภคกุล
๔. นายรัชชผดุง ด้ารงพิงคสกุล
๕. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
๖. นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์
๗. นางลลนา ทองแท๎
๘. นายสิงค์คร พรมขาว
๙. นายวีรพล ตันอุ๋ย
๑๐. นายสมชาย สุวะไกร
๑๑. นางจ้าปี บุญเติมเต็ม
๑๒. นายทรงฤทธิ์ มณีสุธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช้านาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ๒
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

ลาป่วย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผํอน
ติดราชการ
ชํวยราชการ
ติดราชการ
ลาป่วย
ติดราชการ
ลาป่วย
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู๎อ้านวยการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า แจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบในเรื่องดังตํอไปนี้
๑. ผู๎อ้านวยการส้านักฯ กลําวต๎อนรับพนักงานจ๎างเหมาคือ นายพัชร สันต์พลี ต้าแหนํงพนักงาน
คอมพิว เตอร์ ปฏิบัติงานกลุํมบริห ารยุทธศาสตร์ ซึ่งได๎มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตํวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจะมีพนักงานจ๎างเหมาอีก ๑ คน คือ ต้าแหนํงพนักงานสารบรรณ ปฏิบัติงานกลุํ ม
อ้านวยการ ซึ่งจะมารายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒. การรับโอนข๎าราชการ ๒ ต้าแหนํงคือ ต้าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และต้าแหนํงนัก
จัดการงานทั่วไปช้านาญการ อยูํระหวํางการรอทางส้านักงาน ก.พ. อนุมัติโครงสร๎างใหมํของกรมคาดวําจะ
สามารถรับโอนได๎ประมาณวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส้าหรับต้าแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการช้านาญงานที่วํางอ
ยูํ ๑ ต้าแหนํง ขณะนี้กองการเจ๎าหน๎าที่ด้าเนินการประกาศรับโอน/ย๎ายทางเว็บไซต์ของกรม สิ้นสุดวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๐ หากถึงก้าหนดยัง ไมํมีผู๎สมัคร ส้านักฯ จะด้าเนินการขอเรียกใช๎บัญชีจากหนํวยงานอื่น
ทดแทน
๓. การบริหารจัดการภายในหนํวยงาน ๒ เดือนที่เหลือ ซึ่งต๎องรายงานผลงานตามเป้าหมาย KPI ใน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. ผู๎อ้านวยการส้านักฯ แจ๎งเรื่องการเข๎าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุํนที่ ๙ ปี ๒๕๖๐
ของกระทรวงการตํางประเทศ ระหวํางวันที่ ๗ มิถุนายน – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมอบหมายผู๎รักษาการ
แทนตามล้าดับดังนี้
๑) นางนภพรรณ นันทพงษ์
๒) นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์
๓) นางสาวนัยนา หาญวโรดม
โดยเน๎นย้้าให๎มีการจัดประชุมเจ๎าหน๎าที่ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้าอยํางสม่้าเสมอ
๕. ภารกิจส้าคัญของกรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีดังนี้
๕.๑ งาน PP Excellent (PP Forum) ซึ่งเป็นเจ๎าภาพหลักระดับประเทศจะแบํงจัดเป็นแตํละภาค
๔ ภาค ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้ารับผิดชอบเขตภาคใต๎ ผู๎อ้านวยการส้านักฯ มอบนโยบายให๎ผู๎ที่เข๎ารํวม
ประชุม...

-๓ประชุมทั้งหมดน้าเนื้อหามาวิเคราะห์สํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานของส้านักฯ และวางแผนวําต๎องท้าด้าเนินการ
อยํางไร โดยให๎เกิดความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของส้านักฯ
๕.๒ การนิเทศงานกรมอนามัย ๔ ภาค ส้านักฯ เป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบการนิเทศงานใน
ภาคใต๎ ผู๎อ้านวยการส้านักฯ มอบหมายกลุํมบริหารยุทธศาสตร์เป็นหลักในการหาข๎อมูลสรุปผลการนิเทศงาน
ทั้งหมด ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจงานของส้านักฯ
๕.๓ การจัดท้าแผนงาน/โครงการตํางๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู๎อ้านวยการส้านักฯ มอบหมาย
กลุํ มบริ ห ารยุ ทธศาสตร์ ป ระสานกองแผนงานในการจัดท้ารายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๑ เขียน (รําง)
โครงการโดยน้าข๎อมูลจาก PP Forum ข๎อมูลการนิเทศงาน และข๎อมูลงานวิจัยของส้านักฯ มาเป็นฐานในการ
เขียนแผนงานโครงการ
๕.๔ การพัฒนาระบบ PMS จากการที่ทีมงานของกองการเจ๎าหน๎าที่เข๎านิเทศ ถอดบทเรียนระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนํวยงาน พบวําส้านักฯ มีผลการประเมินอยูํในระดับปานกลางและ
ด้าเนิน การได๎ตามมาตรฐานของกรม มีการถํายทอดตัวชี้วัดสูํระดับบุคคลอยํ างเป็นระบบ แตํยังต๎องมีการ
ปรับปรุงในเรื่องรายละเอียดคําเป้าหมายของงานให๎มีอ้านาจจ้าแนกและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๕.๕ การด้าเนินการ Health Literacy และ HPO ผู๎อ้านวยการส้านักฯ มอบกลุํมบริหาร
ยุทธศาสตร์จัดผู๎แทนเข๎ารํวมจัดท้า Health Literacy ของส้านักฯ และด้าเนินการตามกระบวนการ LEAD
LEAN LEARN เพื่อมุํงสูํองค์กร HPO
๖. การด้ า เนิ น งาน Cluster
สายอนามั ย สิ่ ง แวดล๎ อ ม ส้ า นั ก ฯ เป็ น ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ใน
คณะอนุกรรมการที่ ๓ ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องแจ๎งในที่ประชุม Cluster ครั้งตํอไปวําแผนงานจะต๎องด้าเนินการตํอไป
อยํางไร โดยให๎มีการวิเคราะห์ประเมินผลการด้าเนินงานรอบ ๖ เดือนที่ผํานมา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมพิจารณาแล๎ว รับรองการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยไมํมีข๎อแก๎ไข
มติที่ประชุม รับรองการประชุมฯ
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
กลุํมอ้านวยการมีเรื่องสืบเนื่อง แจ๎งความคืบหน๎าดังนี้
๑.๑ การส้ารวจครุภั ณฑ์ในความรับผิด ชอบของกลุํมงาน ขณะนี้อยูํในระหวํางการด้าเนินการ
ส้ารวจครุภัณฑ์งานพัสดุ หากด้าเนินการเสร็จสิ้น ทางกลุํมอ้านวยการจะท้าหนังสือแจ๎งแตํละกลุํมทราบตํอไป
โดยประธานให๎ความเห็น วํา ขอความรํวมมือให๎แตํละกลุํมส้ารวจครุภัณฑ์ที่อยูํในความรับผิดชอบของตนเอง
และสํงข๎อมูลดังกลําวให๎ทางกลุํมอ้านวยการ เพื่อที่ทางกลุํมอ้านวยการจะได๎ด้าเนินการในขั้นตํอไป
๑.๒ การกรอกแบบส้ารวจวัดความสุขของเจ๎าหน๎าที่ในองค์กร และการสร๎างบรรยากาศของ
องค์กร ขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานกรอกแบบส้ารวจฯ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑.๓ การดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าภายในหนํวยงาน ขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ทุกคน
ปิดสวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช๎งาน โดยเฉพาะปลั๊กไฟตํอพํวง เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าซ็อตและประหยัด
พลังงาน และการปรับปรุงห๎องถํายเอกสาร กลุํมอ้านวยการได๎ด้าเนินการปรับปรุงและตรวจรับ เสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔...

-๔วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑. นางนภพรรณ นันทพงษ์ รองผู๎อ้านวยการส้านักฯ มีเรื่องแจ๎งดังนี้
๑.๑ เรื่องทุนวิจัยของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ทางส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช) รํวมกับเครือขํายองค์กรบริหารงานวิจัยแหํงชาติ (คอบช.) มีการ
จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบการวิ จั ย ประจ้ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น
กรุงเทพฯ ห๎องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โดยผู๎สนใจสามารถลงทะเบียนเข๎ารํวมประชุมได๎ที่เว็บไซต์ กรอบวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสั มพัน ธ์เกี่ยวกับการรับข๎อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให๎ การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และแนะน้าขั้นตอนและวิธีการสนับสนุนทุนวิจั ย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร๎อม
แนะน้าวิธีการเขียนข๎อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต๎อง เป็นไปตามเงื่อนไขของ คอบช.
๑.๒ เรื่องการประกวด Like Talk Award Season ๒ เจ๎าหน๎าที่รํวมแสดงความยินดีกับ
เจ๎าหน๎าที่ ทั้ง ๒ คน ได๎แกํ นางสาวปาริชาติ สร๎อยสูงเนิน และนายศรายุทธ อุํนแก๎ว ที่ได๎รับรางวัล Popular
Vote ในหัวข๎อเรื่อง ความท๎าทาย...ตํอการพัฒนาคุณภาพน้้า ตู๎หยอดเหรียญต๎นแบบ และเชิญชวนเจ๎าหน๎าที่
ส้านักฯ เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเป็นก้าลังใจให๎กั บนางสาวอังคณา คงกัน ซึ่ง จะเข๎าประกวดในวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๐ หั ว ข๎ อ เรื่ อ ง บทบาทกรมอนามั ย ตํ อ พรบ.แรงงานทางทะเล ๒๕๕๘ และในวัน ที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม ค้าตอบที่ท๎องถิ่น โดยมีผู๎เข๎ารํวมประกวดคือ นายเอกชัย ชัยเดช
และนางสาวอารยา วงศ์ป้อม ขอให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมรับฟังโดยพร๎อมเพรียงกัน
๑.๓ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ส้านักฯ ซึ่งทางกลุํม พอ. คือนางสาวนัยนา ใช๎เทียมวงศ์ และนาย
พลาวัตร พุทธรั กษ์ เป็ น ผู๎ ดูแลในการท้ากระเป๋าเนื้ อหาองค์ความรู๎ ที่จะประชาสั มพันธ์และเผยแพรํให๎ กั บ
ประชาชนหรือผู๎ที่สนใจ โดยเนื้อหาดังกลําวได๎ผํานการกลั่นกรองจากหัวหน๎ากลุํม และมีนายพัชร สันต์พลี เป็น
ผู๎จัดท้าเว็บไซต์
๑.๔ การจัดท้าวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓ รายละเอียด
เนื้อหาจะเน๎นเกี่ยวกับเรื่องน้้า ส้าหรับการจัดท้าวารสารฯ ฉบับที่ ๒ อยูํระหวํางการตรวจสอบรายละเอียดงาน
กํอนการผลิตหรือจัดพิมพ์จริง ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให๎นักวิชาการรุํน Gen y ทดลองเขียนบทความวิชาการเสนอ
ลงพิมพ์ในวารสารฯ เพื่อเพิ่มคุณคําให๎กับงานของตนเอง
๒. กลุํมอ้านวยการ มีเรื่องแจ๎งดังนี้
๒.๑ การด้าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร๎อยละของการรับรู๎เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสของบุคลากรในหนํวยงาน ขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานกรอกแบบส้ารวจการรับรู๎ คุณธรรมและ
ความโปรํงใสของบุคลากรในหนํวยงาน ทางเว็บไซต์ของกองการเจ๎าหน๎าที่ ซึ่ง รายละเอียดตํางๆ ทางกลุํ ม
อ้านวยการจะด้าเนินการแจ๎งอีกครั้ง
๒.๒ การจัดท้าบอร์ดเผยแพรํองค์ความรู๎ กลุํมอ้านวยเสนอการจัดท้าบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด้าเนินงานของหนํวยงาน และเผยแพรํความรู๎ให๎กับประชาชนหรือผู๎ที่สนใจ จึงขอความรํวมมือในการออกแบบ
บอร์ดฯ สํวนเนื้อหาทางกลุํมอ้านวยการเป็นผู๎รับผิดชอบ ประธานให๎ข๎อเสนอแนะวํา ควรจัดท้าบอร์ดบริเวณ
หน๎าส้านักฯ โดยให๎กลุํมอ้านวยการเป็นผู๎ จัดท้าตารางผู๎รับผิดชอบการน้าองค์ความรู๎ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ส้าหรับการออกแบบมอบหมายให๎นายกิตติพงศ์ ภูอุดม และนายพัชร สันต์พลี เป็นผู๎ด้าเนินการ โดยจะท้า ๒
บอร์ดคือ บอร์ดแรก แบํงเป็น ๒ สํวนคือ สํวนแรกเป็นเนื้อหาความรู๎วิชาการมอบหมาย กลุํม พอ. และ พน.
เป็นผู๎จัดท้าเนื้อหา โดยสลับเดือนเว๎นเดือนในการรับผิดชอบ สํวนที่ ๒เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและคํานิยม
มอบหมายกลุํ มอ้านวยการและกลุํ มบริ หารยุทธศาสตร์ เป็นผู๎จัดท้า เนื้อหา โดยสลั บเดือนเว๎นเดือนในการ
รับผิดชอบ ส้าหรับบอร์ดที่ ๒ เป็นโครงสร๎างองค์กรมอบหมายให๎กลุํมอ้านวยการเป็นผู๎รับผิดชอบ
๒.๓ ตัวชีว้ ัด...

-๕๒.๓ การด้าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร๎อยละคุณธรรมและความโปรํงใสในการด้าเนินงานของ
หนํวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประเด็นค้าถามของตัวชี้วัดนี้มีทั้งหมด ๑๐ หัวข๎อหลัก ซึ่งแตํละหัวข๎อหลักต๎อง
ขอข๎อมูลาและเอกสารแนบจากกลุํมวิชาการเพื่อตอบข๎อซักถามตามตัวชี้วัด รวมถึงการจัดท้า มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของทุกกระบวนงาน กลุํมอ้านวยการจึง ขอความรํวมมือแตํละกลุํม ทบทวนมาตรฐานฯ
(SOP) ดังกลําว หากกลุํมงานยังไมํได๎ท้ามาตรฐานการปฏิบัติงานหรือยังมีไมํครบให๎เรํงรัดด้าเนินการดังกลําว
ด๎วย ประธานให๎ข๎อเสนอแนะวํา ขอมอบหมายให๎แตํละกลุํมจัดท้าคูํมือก้า หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักทุกกระบวนงาน และสํงข๎อมูลให๎กลุํมบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓. กลุํมบริหารยุทธศาสตร์ มีเรื่องแจ๎งดังนี้
๓.๑ ส้านักฯ ได๎ออกค้าสั่ง ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แตํงตั้งคณะท้างานพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า โดยมี นายรัชชผดุง ด้ารงพิงคสกุล เป็นประธาน และนายพลาวัตร พุทธรักษ์
เป็นรองประธาน และประกอบด๎วยนักวิชาการ Gen x และ y เพื่อเป็นทีม Start up ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
จัดท้านวัตกรรมและองค์ความรู๎ของหนํวยงาน
๓.๒ การใช๎จํายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ส้านักฯ มีผลการเบิกจํายงบประมาณได๎ ๖๑.๙๕% ซึ่งตาม
เกณฑ์ของกรม ๖๖%
๓.๓ การจัดประชุม OD มอบหมายให๎ Gen y เป็นผู๎รับผิดชอบหลัก และให๎ทีมงานน้า
รายละเอียดตํางๆ รวมถึงก้าหนดเวลาในการจัดประชุมฯ มาน้าเสนอในที่ประชุมส้านักฯ ครั้งตํอไป
๔. กลุํมพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้้าบริโภค มีเรื่องแจ๎งดังนี้
๔.๑ งาน กพด. ต๎องเรํงด้าเนินการตามแผนงานปี ๒๕๖๐ อยูํในสถานการณ์ที่ต๎องเฝ้าระวัง
๔.๒ งานปี ๒๕๖๑ แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีการประสานงานไว๎ กับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเบื้องต๎น ขอให๎กลุํมบริหารยุทธศาสตร์ติดตามแผนงบประมาณดังกลําว
๔.๓ งาน PP Forum พบปัญหาส้าคัญคือ การจัดการเรื่องขยะทั่วไป และงานนิเทศงานในเขต
พื้นที่ยะลามีรายงานวําในการด้าเนินงานตํางๆ ได๎รับงบประมาณไมํเพียงพอจึงต๎องปรับแผนการท้างาน
๕. กลุํมพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร มีเรื่องแจ๎งดังนี้
๕.๑ การจัดงานประชุม EHA Forum ขณะนี้ได๎จัดท้าค้าสั่งแตํงตั้งคณะท้างาน EHA ของส้านักฯ
และได๎ก้าหนดจัดงานโดยใช๎งบประมาณ ๒ สํวนคือ ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.บาท และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท โดยก้าหนดจัดงานตั้งแตํวันที่ ๑๗–๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เซียร์รังสิต มีผู๎เข๎ารํวมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน
๕.๒ รํวมประชุมการด้าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐
๕.๓ รํวมจัดท้าสื่อชุดความรู๎ NuPETHS ส้าหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๕.๔ รํ ว มจั ดท้า รํ างมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็ กปฐมวัยแหํ งชาติกับ สถาบันพั ฒ นาอนามั ยเด็ ก
แหํงชาติ กรมอนามัย และ กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๕ การจัดเก็บข๎อมูลงานวิจัย เดือนพฤษภาคมมีการด้าเนินการไปแล๎ว ๒ จังหวัดคือ จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๖ การขับเคลื่อนความปลอดภัยการล๎างผักสดและผลไม๎ให๎ปลอดภัย ได๎สรุปความก๎าวหน๎าแจ๎ง
ทางศูนย์อนามัยทั้ง ๑๓ ศูนย์เรียบร๎อยแล๎ว
๕.๗ การศึกษาดูงานตลาด ๙๐๔ และตลาดปทุมธานี จัดอบรมทั้งหมด ๒ รุํน
๕.๘ ความก๎าวหน๎า...

-๖๕.๘ ความก๎าวหน๎า Active Community กระตุ๎นติดตามศูนย์อนามัย โดยใช๎วิธีการประสานงาน
กับเจ๎าหน๎าที่โดยตรง ไมํต๎องลงพื้นที่
๕.๙ การพัฒนาศักยภาพ อสม. อนามัยสิ่งแวดล๎อม โดยมีการน้าหลักสูตรไปทดลองใช๎ในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้ามาสรุปและจัดท้าเป็นคูํมือตํอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไมํมี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ์
นางสาวศรัลชนา ดิษยาวานิช

ผู๎จดรายงานการประชุม
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

