รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ครังที่ 1/2563
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี อาคาร ๓ ชัน ๓ ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมศักดิ์
2. นายชัยเลิศ
3. น.ส.นัยนา
4. นางจิรพรรณ
5. นายรัชชผดุง
6. น.ส.อังคณา
7. น.ส.พาสนา
8. นายภาคภูมิ
9. น.ส.ฐิติพร
10. นางลลนา

ศิริวนารังสรรค์
กิ่งแก้วเจริญชัย
หาญวโรดม
พรหมลิขิตชัย
ด้ารงพิงคสกุล
คงกัน
ชมกลิ่น
องค์สุริยานนท์
วีระเธียรภิญโญ
ทองแท้

ผู้อ้านายการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ
2. น.ส.ชณัญณิศา

สุขเจริญ
เลิศสุโภชวณิชย์

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ติดราชการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรมอนามัย
1.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรมอนามัย
ปี ง บประมาณ 2563 กรมอนามั ย ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภายใน
กรมอนามัย ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนในหลายส่วน ทังในส่วนของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร บุคลากร และนโยบาย
การด้า เนิ น งาน โดยในส่ ว นของนโยบายการด้ าเนินงานเน้ น ให้ PIRAB มาใช้เ ป็น แนวทางการขั บเคลื่ อนการ
ด้าเนินงาน ทังในด้านการวิเคราะห์/จัดท้าแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติการ
- ส้าหรับการจัดกิจกรรมส้าคัญและกิจกรรมการด้าเนินงานทุกกิจกรรมการ ให้มีการประเมินผล
หลังการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย เช่น การจัดกิจกรรมล้างมือ หรือ การจัดงาน Street Food ว่ามีผลเป็นอย่างไร
ดีขึนหรือไม่
- งานตามนโยบายรัฐมนตรี และนโยบายเร่งด่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส้านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้า ให้เน้นเรื่อง Street Food, Rebranding CFGT, Healthy market และเรื่อง Inspector รวมทัง
การบูร ณาการงานในสายอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีโครงการ/กิจกรรมส้าคัญไม่มาก แต่เป็นกิจกรรมใหญ่ๆ
ที่สามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงมาเป็นประธานในพิธีเปิดได้
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การด้าเนินงานในปี งบประมาณ 2563 ผอ. ได้มอบนโยบายให้ทุกกลุ่ม จัดล้าดับความส้าคัญ
ของงานในความรับผิดชอบของส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า โดยให้เน้นงานที่ต้องตอบนโยบายส้าคัญก่อน และ
ไม่ควรท้าหลายๆ งานพร้อมกัน (กรณีที่บางงานยังไม่เร่งด่วน) ควรท้าให้ส้าเร็จเป็นเรื่องๆ ไป
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัยสู่การปฏิบัติ (โครงการส้าคัญ) ปี 2563
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1.2 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มภารกิจหลัก (1-5)

จากการน้าเสนอ House Model และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ของ Cluster อนามัย
สิ่งแวดล้อม ที่ประชุมฯ ได้มี Comment ให้ปรับแก้ไข Small Success ให้เห็นผลส้าเร็จที่ส้าคัญคือเรื่องการมี
ข้อมูล สถานการณ์ เพื่อการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และสื่อสาร การบูรณาการงานส้าคัญที่เป็นการสร้างกระแส และ
การรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอนามัสิ่งแวดล้อมให้เป็น Inspector และพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยให้
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
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1.3 เรื่องอื่นๆ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้ชีแจงให้ทราบว่า ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของงบด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณรวมจ้านวน 3,253,570 บาท ดังนี
- งบด้ า เนิ น งาน จ้ า นวน 2,253,570 บาท จาก 7 แผนงาน คื อ แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ แผน
ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อ รองรับสังคมผู้สูงอายุ แผนงานบู รณา
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
- งบรายจ่ายอื่น(วิจัย) จ้านวน 1,000,000 บาท จากแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ DOC โดยทาง
กองแผนงานได้ แ จ้ ง ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ท้ า แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายฯของกรมอนามัย คือ ไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 60% ของงบประมาณที่ได้รับ และไตรมาสที่ 2
ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 40% ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคือ
1. รายจ่ายประจ้าให้เริ่มด้าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตังแต่ไตรมาสที่ 1
2. งบประมาณในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในไตรมาสที่ 1
ทังนีเมื่อแผนปฏิบัติการฯผ่านการอนุมัติจากอธิบดีกรมอนามัยแล้ว กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จะได้แจ้งผล
การอนุมัติแก่ทุกกลุ่มงานเพื่อด้าเนินการตามแผนฯ และจะได้จัดท้าค้าสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อควบคุมก้ากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย
กรมอนามัยต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า ปี 2563
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มติที่ประชุม : รับทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติการ Cluster และกิจกรรมส้าคัญ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2563 และ
แผนปฏิบัติการส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า
กลุ่ม บย. จะส่งข้อมูลแผนฯ ดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการบริหารส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า เพื่อ
ทบทวนข้อมูล และเตรียมการด้าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2 แผนการประชุมส้าคัญของกรมอนามัย และส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า

มติที่ประชุม : รับทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแต่งตังประธาน และคณะกรรมการพัฒ นาวิช าการ (กพว.) ส้ านักสุ ขาภิบาลอาหารและน้า
ปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากนางนภพรรณ นันทพงษ์ (ประธาน กพว. เดิม) ได้รับมอบหมายจากกรมอนามัยให้
ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงให้ต้าแหน่งประธาน กพว. ของส้านักสุขาภิบาล
อาหารและน้า ว่างลง จึงควรมีการพิจารณาแต่งตังใหม่
มติที่ประชุม ผอ. จะขอให้มีการทบทวนค้าสั่งคณะกรรมการ/คณะท้างานต่างๆ ของส้ านักสุขาภิบาล
อาหารและน้า ใหม่ทังหมด เพื่อให้การด้าเนินงานฯ เป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยจะให้มีการทบทวน
ค้าสั่งฯ ดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้าครังต่อไป
5.2 ขอความร่วมมือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า เรื่องการเดินทางไปประชุม
และการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด/นอกสถานที่
- กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการ ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคนในทีม เข้าพักในที่พักเดียวกัน
ทังนี หากเจ้าหน้าที่ท่านใดมีความจ้าเป็นต้องไปธุระอื่น (ธุระส่วนตัว) นอกเวลาราชการ ต้องขออนุญาตหัวหน้าทีม
ก่อน และไม่ควรน้ารถยนต์ราชการไปใช้เพื่อการท้าภารกิจส่วนตัว
- กรณีการเดินทางไปร่วมประชุมต่างๆ ที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ราชการ ในช่วงระหว่างการ
ประชุมฯ รถยนต์ราชการต้องจอดไว้ ณ สถานที่จัดการประชุมนันๆ และไม่ควรน้ารถยนต์ราชการไปใช้เพื่อการ
ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว หากมีความจ้าเป็นต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าทีม
5.3 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ขอก้าหนดช่วงเวลาการแจ้งเตือนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ส้านัก
สุขาภิบาลอาหารและน้า โดยจะสรุปยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ จ้าแนกรายประเภทงบประมาณ รายกลุ่ม ณ ทุก
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วันที่ 15 ของเดือน และจะแจ้งผลการเบิกจ่ายฯ ดังกล่าวให้ทุกกลุ่มทราบ ผ่านทางไลน์กลุ่มส้านักสุขาภิบาล
อาหารและน้า ทุกวันที่ 20 ของเดือน
5.4 ข้อเสนอต่อก้าหนดการประชุมส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า ที่จะจัดให้มีการประชุมฯ ทุก 2 เดือน
ขอให้เป็นวันจันทร์ (เช้า) หรือวันศุกร์ (บ่าย) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีราชการต้องปฏิบัติในระหว่างสัปดาห์สามารถเข้า
ร่วมประชุมฯ ได้
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
นางลลนา ทองแท้
น.ส.พาสนา ชมกลิ่น

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

