รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ครั้งที่ 6/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี อาคาร ๓ ชั้น ๓ ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ผู้มาประชุม
๑. ดร.อัมพร
2. นางสาวนัยนา
3. นายสุชาติ
4. นางสาวนัยนา
5. นางสาวชณัญณิศา
6. นางจิรพรรณ
7. นายรัชชผดุง
8. นางสุวรรณา
9. นายภาคภูมิ
10. นางสาวอังคณา
๑1. นางสาวฐิติพร
๑2. นางสาวพิชามญชุ์
๑3. นางสาวศรัลชนา
14. นางสาวพรเพชร
๑5. นายเอกชัย
๑6. นางสาวปาริชาติ
๑7. นายกิตติพงศ์
๑8. นางสาวสมใจ
๑9. นางสาวมธุรส
20. นางอรพรรณ
๒๑. นางสาวปิยภรณ์
๒๒. นางสาวรุ้งลาวัณย์
๒๓. นางสาวอภิสราพร
๒4. นางสมาภรณ์
๒5. นางชยาภัสร์
๒6. นางสาวกนกวรรณ
๒7. นางสาวรุจิรา
๒8. นางวนิดา
29. นายเพลินจิตต์
๓0. นายปิยะชาติ
๓1. นายเอกชัย

จันทวิบูลย์
หาญวโรดม
สุขเจริญ
ใช้เทียมวงศ์
เลิศสุโภชวณิชย์
พรหมลิขิตชัย
ด้ารงพิงคสกุล
จีรโภคกุล
องค์สุริยานนท์
คงกัน
วีรเธียรภิญโญ
บุญประจักษ์
ดิษยาวานิช
ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
ชัยเดช
สร้อยสูงเนิน
ภูอุดม
มโนศักดิ์เสรี
ครองชื่น
จินกาล
เวียงแก้ว
พรรณขาม
สมานทรัพย์
สุขเจริญ
ชูตระกูล
สิวะลีพิทักษ์
จีนด้า
ชัยศิริ
คร้ามทิม
เติมวิชญกุล
ปานหลิม

ผู้อ้านวยการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายช่างศิลป์ช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ ส๓
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ไม่มาประชุม...

-๒ผู้ไม่มาประชุม
1. นางนภพรรณ
2. นายวิโรจน์
3. นายชัยเลิศ
๔. นายพลาวัตร
5. นางสาววราภรณ์
6. นางลลนา
7. นายสิงค์คร
8. นายศรายุทธ
9. นางสาวอารยา
10. นายวีรพล
๑1. นายสมชาย
๑2. นายสมบูรณ์
๑3. นายทรงฤทธิ์

นันทพงษ์
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ติดราชการ
วัชระเกียรติศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ติดราชการ
กิง่ แก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ลาป่วย
พุทธรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ติดราชการ
ถาวรวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
ติดราชการ
ทองแท้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ช่วยราชการ
พรมขาว
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช้านาญงาน ติดราชการ
อุ่นแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
ติดราชการ
วงศ์ป้อม
นักวิชาการสาธารณสุข
ติดราชการ
ตันอุ๋ย
นักวิชาการสาธารณสุข
ติดราชการ
สุวะไกร
นักวิชาการสาธารณสุข
ติดราชการ
เจริญสุข
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
ติดราชการ
มณีสุธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว รับรองการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองการประชุมฯ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์มีเรื่องสืบเนื่อง แจ้งความคืบหน้าดังนี้
1.1 ผู้อ้านวยการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า มอบหมายให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็นแกนหลัก
ในการด้าเนินการจัดท้า Health Literacy Organization (HLO) ของหน่วยงาน
1.2 การส้ารวจครุภัณฑ์ของหน่วยงาน มอบหมายให้กลุ่มอ้านวยการด้าเนินการ โดยกลุ่มอ้านวยการ
ด้าเนินการจัดท้าแบบฟอร์มส้ารวจให้แต่ละกลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มส้ารวจครุภัณฑ์ของตัวเองและส่งให้กลุ่ม
อ้านวยการด้าเนินการต่อไป ให้ส่งไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
1.3 การด้าเนินการจัดท้าแผนปีงบประมาณ 2561 โดยมอบหมายให้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็น
ผู้ประสานงานหลักกับกองแผนงานเพื่อจัดท้ารายละเอียดปีงบประมาณ 2561 (คุณภาคภูมิ ก้าลังด้าเนินการ)
ขอให้แต่ละกลุ่มวางแผนในการจัดท้าโครงการปีงบประมาณ 2561 โดยงบประมาณที่ได้มาจะถูกแบ่งให้ศูนย์
อนามัย 50 เปอร์เซ็นต์
1.4 DNA ของคนกรมอนามัย คนกรมอนามัยต้องเข้าใจในหลักของ A2IM ซึ่งประกอบด้วย
A : Assessment A : Advocacy I : Intervention M : Management
มติที่ประชุม รับทราบ

-๓วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ มีเรื่องแจ้งดังนี้
1.1 ขอความร่วมมือให้แต่ละกลุ่มงานด้าเนินการใช้เงินงบประมาณให้ตรงตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก
หากมีการโยกเงินงบประมาณต้องขออนุมัติขึ้นกรม และการโยกเงินงบประมาณไม่สามารถโยกเงินข้ามแผนการ
ด้าเนินงานได้
1.2 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของส้ า นั ก สุ ข าภิ บ าลอาหารและน้้ า ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ส้ า นั ก
สุขาภิบาลอาหารและน้้าสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 79.98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถใช้เงินงบประมาณ
ตามเป้าหมายที่อนามัยได้ตั้งไว้ที่ 73 เปอร์เซ็นต์
1.3 การด้าเนินการจัดประชุมการพัฒนาองค์กร ได้มอบหมายให้ Gen y เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยจั ด ขึ้น ในระหว่างวั น ที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้าสู่ Thailand 4.0) ซึ่งมีกิจกรรมการเสริมสร้างของคนในองค์กร และ
แผนการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และธีมงานเลี้ยงตอนเย็น คือ Sport night Party สถานที่จะแจ้ง
ให้ทราบภายหลัง
1.4 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ส้ านักสุ ขาภิบาลอาหารและน้้าร่ว มออกก้าลังกาย ในวันพุทธที่ 12
กรกฎาคม 2560 และร่วมกิจกรรม Like Talk โดยนัดหมายการแต่งกายเสื้อสีด้ากรมอนามัย
1.5 เงินงบประมาณการด้าเนินงานในปี 2561 ที่ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้าจะได้รับการจัดสรร
ส่วนใหญ่จะมาจากแผนการบริหารจัดการน้้า และโครงการพระราชด้าริ 2 ล้าน รวมแล้วประมาณ 7 ล้าน ส่วน
ในแผนการด้าเนินงานขยะและสิ่งแวดล้อม ยังมีตัวเลขที่ไม่แน่นอนว่าจะได้เท่าไร แต่หากได้มาแล้วต้องถูกแบ่ง
ให้ศูนย์อนามัย 50 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อใช้ในการด้าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้้า สิ่งที่ส้านักสุขาภิบาล
อาหารและน้้าต้องด้าเนินการต่อคือ งานของส้านักฯ ที่ต้องให้ศูนย์อนามัยด้าเนินการมีอะไรบ้าง เพื่อให้ศูนย์
อนามัยได้ด้าเนินการขับเคลื่อนต่อไป
1.6 Health Literate Organization (HLO) หลักแนวคิดคือ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมี ๖
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเข้าถึง
ขั้นที่ ๒ การเข้าใจ
ขั้นที่ ๓ มีการโต้ตอบซักถามและแลกเปลี่ยน
ขั้นที่ ๔ การตัดสินใจได้
ขั้นที่ ๕ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขั้นที่ ๖ สามารถบอกต่อได้
ขอให้เจ้าหน้าที่ของส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้าทุกท่านช่วยกันระดมความคิดเพื่อประเมินองค์กรว่าอยู่ใน
ขั้นตอนไหนของ HLO โดยตั้งคณะกรรมการ Start up เป็นทีมด้าเนินการและให้ค้าปรึกษาในการขับเคลื่อน
Health Literate Organization ของส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า และขอให้แต่ละกลุ่มงานทบทวนเอกสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อทบทวนว่าบทความนั้นประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่
๒. กลุ่มอ้านวยการ มีเรื่องแจ้งดังนี้
๒.๑ ขอเชิญ ชวนเจ้ าหน้ า ที่ เข้ าร่ ว มกิ จกรรมค่า นิย ม MOPH โดยส้ านั กสารนิ เทศ กระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บริเวณทางเชื่อมโรงอาหารกรมอนามัย
๒.๒ ขอเชิญชวน...

-๔๒.๒ ขอเชิ ญ ชวนเจ้ า หน้ า ที่ ส้ า นั ก สุ ข าภิ บ าลอาหารและน้้ า ร่ ว มงานแถลงข่ า ววั น อนามั ย
สิ่งแวดล้ อมไทย วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจัดแถลงข่าววันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ –
๑๑.๐๐ น. ณ ห้องก้าธร โดยมีอธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธานคณบดีสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมแถลงข่าวด้วย
๒.๓ กลุ่ ม อ้ า นวยการได้ เ วี ย นแจ้ง หนั ง สื อ จากกองการเจ้ า หน้ า ที่ เรื่ อ ง การตรวจสอบสิ ท ธิ์ ก าร
รักษาพยาบาล ส้าหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจ้า โดยเข้าไปตรวจสอบสิ ทธิ์การรักษาพยาบาลของตนเอง
และครอบครัวผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
๒.๔ ขอเชิญชวนเจ้ าหน้าที่ร่ ว มท้าบุญตักบาตรกับส้ านักบริห ารความเสี่ยง กรมอนามัย ในวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน
๒.๕ ในการจัดอบรมและการจัดประชุมแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีหนังสืออนุมัติไปราชการหรือ
หนังสือตอบรับฉบับจริงแนบมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย และการจัดประชุมแต่ละครั้งให้แยกใบ
ลงทะเบียนของคณะท้างานและผู้เข้าร่วมประชุม
๒.๖ กลุ่มอ้านวยการได้จัดท้าแบบฟอร์มส้ารวจระยะทางจากบ้านถึงกรมอนามัยเพื่อใช้ในการค้านวณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้อ้านวยการส้านักฯ พิจารณาค่าแท็กซี่ต่อไป เนื่องจากกลุ่ม
ตรวจสอบภายในได้ทักท้วงค่าแท็กซี่ที่เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงเกินไป
๒.๗ การขออนุมัติไปราชการหากไม่มีชื่อในใบอนุมัติไปราชการ แต่มีชื่ อในใบลงทะเบียน รบกวนให้
เจ้าของโครงการติดตามท้าใบอนุมัติเพิ่มเติมด้วย
๒.๘ ขอความร่วมมือให้แต่ละกลุ่มงานจัดท้า Flow Chat หรือ SOP ตามภารกิจของกลุ่มงานแล้วส่ง
ไฟล์ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
2.9 กลุ่มอ้านวยการขอสรุปข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล ดังนี้
2.9.1 ผู้ บ ริ ห ารประสงค์เ ข้ าร่ ว มอบรมกลยุ ท ธ์ภ าครั ฐ หลั กสู ต รผู้ บ ริห ารระดับ สู งของ
หน่วยงานภาครัฐ
2.9.2 กลุ่มอ้านวยการ ประสงค์เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานประจ้าที่ท้าอยู่ เช่น
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกับระบบการจัดซื้อจ้างแนวใหม่ และระเบียบการเงินการคลัง
2.9.3 กลุ่มพัฒ นาระบบการจัดการคุณภาพน้้าบริโภคและกลุ่ มพัฒนาระบบสุ ขาภิบาล
อาหาร
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
- พัฒนาสมรรถนะส้าหรับข้าราชการระดับช้านาญการพิเศษ
- อบรมหลักการและวิธีการจัดท้าเกณฑ์มาตรฐานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- แนวคิดและหลักการการสร้างนวัตกรรม
- เทคนิค ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- โปรแกรม Photoshop
- R2R
2.9.4 โครงการที่ ด้ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยได้ แ ก่ การประชุ ม ทิ ศ ทางการ
ด้าเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้้า ตามนโยบาย 4.0 ประจ้าปี 2560 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาองค์กรส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้าปี 2560
๓. กลุ่มพัฒนา....

-๕๓. กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร มีเรื่องแจ้งดังนี้
๓.๑ ความก้าวหน้าในการจัดงานประชุม EHA Forum ๒๐๑๗ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างความรู้ความเข้าใจการด้าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผลส้าเร็จในการด้าเนินงาน ซึ่งเปิดรับ
ลงทะเบียนช่วงบ่าย วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นพิธีเปิดโดยรองอธิบดี
กรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผลส้าเร็จในการด้าเนินงาน EHA ทั้งนี้ก้าหนดการตอบรับเข้าร่วมการประชุม
วันสุดท้ายคือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป้าหมายจ้านวนคนที่เข้าร่วมการประชุมฯที่ทางส้านักฯ ก้าหนด
คือ ๕๐๐ คน
๓.๒ งานวัน อนามัย สิ่ งแวดล้ อมไทย จัดขึ้นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ซึ่งส้านักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า รับผิดชอบห้องประชุมย่อย ๑ ห้อง
ในหัวข้อ Step by Step ก้าวย่างความส้าเร็จเมืองอนามัยสิ่งแวดล้อม (Smart Cities) ซึ่งมีผู้ด้าเนินรายการ
คือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี คุณสุวรรณา จีรโภคกุล เป็นผู้ประสานงานหลัก
๓.๓ การประชุมวิชาการกรมอนามัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นซ์
พาเลช กรุงเทพมหานคร ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบห้องประชุมย่อย ๑ ห้อง
โดยอภิปรายในหัวข้อ “ยิ่งกิน ยิ่งรวย” ทั้งนี้มอบหมายให้คุณสุวรรณา จีรโภคกุล เป็นผู้ประสานงานหลัก
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๑. Like Talk โดยนางสาวพิชามญช์ บุญประจักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ในหัวข้อ การเตรียมตัวนิเทศงาน
๒. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นางสาวอั ง คณา คงกั น นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช้ า นาญการ และ
นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้รับรางวัล Popular Vote ในเวที Like
Talk และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้าทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาวรุ้งลาวัณย์ พรรณขาม
นายสุชาติ สุขเจริญ

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

