ความก้าวหน้าการขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดย
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

Roadmap เป้าประสงค์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีระบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
หลักการสําคัญ
๑. มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๒. ส่งเสริม สร้างปัจจัยเอื้อ
๓. ป้องกันไว้ก่อน
๔. เสมอภาค

ประเด็นเน้นหนัก
-ขยะ และของเสียอันตราย
-มลพิษอากาศและสุขภาพ
-น้ําบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร
-สารเคมีอันตรายและสุขภาพ
-พฤติกรรมสุขอนามัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อสุุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๑

๑. ระบบเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยง
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. ระบบการรับรอง
มาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมสําหรับ
สถานที่ต่าง ๆ ชุมชน
และท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. กฎหมาย
กฎระเบียบ และ
มาตรการกฎหมาย
อวล.และบังคับใช้มี
ประสิทธิภาพ
๒. ระบบฐานข้อมูล
กลางและสารสนเทศ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือ
พหุภาคีและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. บุคลากรด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
ร้อยละ ๕๐

ประชาชนได้รับ
พ.ศ.๒๕๖๔
๑.ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้มแข็ง การคุ้มครองสิทธิ
๒.ทุกจังหวัดจัดการตนเองด้านอนามัย ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๓. อปท. ร้อยละ ๗๐
สามารถ
จัดบริการ อวล.คุณภาพ
ดํารงชีวิตได้
๔. อสม. ๑ ล้านคน รอบรู้และ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนได้ อย่างมีสุขภาวะ
๕. ชุมชนสามารถจัดการอนามัย
และมีส่วนร่วมใน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การจัดการ
๖. โรคระบบทางเดินหายใจ
อนามัย
ลดลง ร้อยละ ๑๐
สิ่งแวดล้อมอย่าง
๗. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ลดลง ร้อยละ ๕๐
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีความรอบ
รู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

๒

่ ารปฏิบ ัติ
ความก้าวหน้าการข ับเคลือ
่ นแผนฯ สูก
 แจ้งมติ ครม.แก่หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง ๑๖ หน่วยงานภายใต้แผน
 สร้างความร ับรูแ
้ ก่ภาคีเครือข่ายใน
“๔ ก.ค.ว ันอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมไทย”
ื่ สารแผนฯ ผ่านชอ
่ งทางต่างๆ
 สอ
ี้ จงและสร้างความเข้าใจในการ
 ชแ
นําแผนฯ ไปปฏิบ ัติให้ก ับบุคลากร
อวล. ระด ับ ศอ. และ สสจ.

๖ มิ.ย.๒๕๖๐

๑

คณะร ัฐมนตรี
เห็นชอบแผนฯ
และให้นําแผนฯ
่ ารปฏิบ ัติ
ไปสูก

ก.ค. ๒๕๖๐

๔

ประชุมคณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ครงที
ั้ ่ ๑/๒๕๖๑ (๒๖ ม.ค. ๖๑)

เพือ
่ ร ับทราบมติ ครม.และพิจารณาร่างคําสง่ ั
คกก.อวล.ฉบ ับใหม่ และเห็นชอบแนวทางการ
ข ับเคลือ
่ นแผนฯ
และการแต่งตงอนุ
ั้
กรรมการข ับเคลือ
่ น
ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ

พ.ย.๒๕๖๐

ม.ค.๒๕๖๑

๓

ประสานข้อมูลแผนปฏิบ ัติการ
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ทีส
่ อดคล้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์ฯ จากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพือ
่ จ ัดทําร่างแผนปฏิบ ัติการ
เสนอ คกก.อวล. และใชใ้ นการ
ข ับเคลือ
่ น ติดตามและประเมินผล

๒๕๖๔
ิ้ สุดแผน
ประเมินผลสน

๒๕๖๓

๕

๖

ประชุมคณะกรรมการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ ๒/๒๕๖๑
(มิ.ย.๖๑) เพือ
่ พิจารณา
ร่างแผนปฏิบ ัติการฯ
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

เม.ย.-พ.ค.
๒๕๖๑

มิ.ย. ๒๕๖๑

ประชุมคณะอนุกรรมการข ับเคลือ
่ นฯ

ครงที
ั้ ่ ๑/๒๕๖๑ : ทบทวนร่างแผนปฏิบ ัติการฯ
(เม.ย.๖๑)
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ครงที
ั้ ่ ๒/๒๕๖๑ : จ ัดทําร่างแผนปฏิบ ัติการฯ
(พ.ค. ๖๑)
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เสนอ คกก.อวล.
Workshop
จ ัดทําแผนปฏิบ ัติการ ๒๕๖๓๒๕๖๔

๒๕๖๒

ประเมินผลครึง่ แผน
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ครงที
ั้ ่ ๑/๒๕๖๑ ว ันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกําธร สุวรรณกิจ
มติการประชุม
่ ารปฏิบต
๑. เห็นชอบแนวทางขับเคลือ
่ นแผนฯสูก
ั แ
ิ ละ
การติดตามประเมินผล ตามทีก
่ ําหนดให ้นํ า
๔ ยุทธศาสตร์ ๗ Flagship Projects ไปจัดทํา
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และทบทวน
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ให ้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง นํ าแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ เสนอขอตัง้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ทัง้ ในลักษณะ
Agenda และ Areas Based โดยมีคณะกรรมการ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม เป็ นกลไกกํากับ ติดตาม
รวมทัง้ ให ้มีการประเมินผลแผนฯ ในระยะครึง่ แผน
ิ้ สุดแผนในปี ๒๕๖๔
ในปี ๒๕๖๒ และสน
๒. เห็นชอบให ้มีแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขับเคลือ
่ น
และติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และ
ให ้แต่งตัง้ คณะทํางานราย Flagship Projects หรือ
ประเด็นสําคัญเร่งด่วนตามทีค
่ ณะอนุกรรมการฯ
เห็นสมควร

๓. ทีป
่ ระชุมมีความเห็นร่วมกันเพิม
่ เติม
๑) ให ้มีการสนับสนุนกลไกความร่วมมือระดับพืน
้ ทีด
่ ําเนินงานสงิ่ แวดล ้อม
และสุขภาพ
๒) เร่งรัดพัฒนาระบบฐานข ้อมูลเพือ
่ การเฝ้ าระวังด ้านสงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน
่ วกับตัวอย่างการดําเนินงานทีด
่ ข
ี องต่างประเทศมาเรียนรู ้ร่วมกัน
๓) นํ าข ้อมูลเกีย
๔) การจัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ ควรให ้แล ้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.และประสาน
ความร่วมมือกับ อปท.เพือ
่ นํ าไปจัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับท ้องถิน
่ ได ้
ทันเวลาต่อไป

กรอบแนวทางข ับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบ ับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ขอบเขตประเด็นงาน

๑. มลพิษอากาศก ับสุขภาพ
๒. สุขาภิบาลอาหารและนํา้
การจ ัดการสงิ่ ปฏิกล
ู
ี อ ันตราย
๓. การจ ัดการขยะและของเสย
๔. สารเคมีอ ันตรายก ับสุขภาพ
๕. การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
๖. การจ ัดการ อวล.ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
๗. HIA
แผนทีเ่ กีย
่ วข้อง
 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔
 แผนแม่บทรองรับการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓
 ร่างแผนการจัดการสารเคมีแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕
 ร่างแผนการปรับตัวต่อการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศด ้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๗๓
้
 ร่างแผนแม่บทการจัดการสวมและ
สงิ่ ปฏิกล
ู ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓
ื้
 ร่างแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดการมูลฝอยติดเชอ
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๑
ป้องก ันและลดปัจจ ัย
ี่ งด้านสงิ่ แวดล้อม
เสย
ต่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๒
สร้างความร่วมมือ
พหุภาคีและองค์กร
่ นท้องถิน
ปกครองสว
่
ตามแนวทางประชา
ร ัฐ
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๓
สร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริหารจ ัดการ
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔
เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
ของประชาชน
บุคลากรและภาคี
เครือข่ายด้านอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมให้ม ี
ความรอบรูด
้ า้ น
่ ผล
สงิ่ แวดล้อมทีส
่ ง
ต่อสุขภาพ

๗ โครงการสําค ัญ
(Flagship Projects)

๑) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อ
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) โครงการกํากับดูแล และพั ฒ นาระบบ
การประเมิ นรับรองมาตรฐานด้านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
3) โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5) โครงการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
6) โครงการพั ฒ นาการวิจั ย และจั ด ทํ า
ฐานข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
7) โครงการเสริม สร้า งความรอบรู้แ ละ
พัฒ นาขีด ความสามารถของประชาชน
และบุ ค ลากรในการจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดล้อม

ทบทวนแผน
ปฏิบ ัติการ
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

จ ัดทําร่างแผน
ปฏิบ ัติการ
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

เสนอ
แผนปฏิบ ัติการ
๒๕๖๓-๒๕๖๔
ต่อ สศช. และ
สําเนาแจ้งสําน ัก
งบประมาณ

๑. คณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
๒. และคณะอนุกรรมการข ับเคลือ
่ นและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ

ติดตามการ
ดําเนินงาน
ในการ
ประชุม
คณะกรรม
การฯ และ
คณะอนุ
กรรมการฯ

ประเมินผล
ระยะครึง่
แผนฯ
(ปี ๒๕๖๒)
ิ้ สุด
และสน
แผนฯ
(ปี ๒๕๖๔)

เสนอ
สสช./ครม.

กลไกการข ับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์ฯ
คณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
๑. ปล ัดกระทรวงสาธารณสุขและ
ปล ัดกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติฯ ประธานร่วม
๒. คณะกรรมการ
- อธิบดีกรมและหน่วยงานเทียบเท่ากรมเกีย
่ วข ้อง 15 หน่วยงาน
- ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ (ด ้านสงิ่ แวดล ้อม และด ้านสุขภาพ)
- ภาคเอกชน
- ราชการสว่ นท ้องถิน
่
ึ ษาและสถาบันวิจัย
- สถาบันการศก
๓. เลขานุการร่วม (รองอธิบดีกรมอนาม ัย และรองอธิบดี คพ.)
๔. ผช. เลขานุการร่วม (ผอ.สว. กรม อ. และ ผอ.กองแผนงาน คพ.)

บทบาทหน้าที:่

๑. กําหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนการดําเนินงานอนามัยสงิ่ แวดล ้อมระดับประเทศ
๒. จัดทําข ้อเสนอเชงิ นโยบาย และกลไกการขับเคลือ
่ นงานอนามัยสงิ่ แวดล ้อมระดับประเทศ
่
ิ
๓. สนับสนุนการจัดทําแผนด ้านอนามัยสงแวดล ้อมของประเทศ และการนํ าแผนฯ
่ ารปฏิบต
ไปสูก
ั ิ
๔. กํากับ ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมของประเทศ
๕. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได ้ตามความเหมาะสม เพือ
่ ปฏิบต
ั งิ าน
ตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย

ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงสาธารณสุขลงนามใน
คําสง่ ั คณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม เมือ
่ ว ันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑
่
ั
(คําสงกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๕๑/๒๕๖๑)
และแจ้งเวียนหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องทราบ

คณะอนุกรรมการข ับเคลือ
่ นและติดตามประเมินผลฯ
๑. อธิบดีกรมอนาม ัย และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธาน
รองอธิบดีกรมอนาม ัยและรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองประธาน
๒. คณะกรรมการ
- ผู ้แทนกรมและกระทรวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง 13 หน่วยงาน
- ภาคเอกชน
- ราชการสว่ นท ้องถิน
่
ึ ษาและสถาบันวิจัย
- สถาบันการศก
๓. เลขานุการร่วม (ผอ.สว. กรม อ. และ ผอ.กองแผนงาน
กรมควบคุมมลพิษ)
๔. ผช. เลขานุการร่วม (ผูแ
้ ทน สว. กรม อ. และผูแ
้ ทนกอง
แผนงาน กรมควบคุมมลพิษ)
บทบาทหน้าที:่

๑. จัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารภายใต ้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสงิ่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560 – 2564
๒. สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารภายใต ้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสงิ่ แวดล ้อม
แห่งชาติ
๓. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานภายใต ้แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะครึง่ แผนและ
ิ้ สุดแผนและรายงานผลต่อคณะกรรมการอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
สน
๔. แต่งตัง้ คณะทํางานตามความเหมาะสม และปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย

อยูร่ ะหว่างเสนอปล ัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
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การประชุมติดตามความหน้าการดําเนินงาน 2560-2562
และการจ ัดทําแผนปฏิบ ัติการ 2562-2564
ประชุมอนุกรรมการข ับเคลือ
่ นและติดตามฯ
ครงที
ั้ ่ 1 (เมษายน 2561)

•

•

พิจารณากรอบแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะครึง่ แผน
(พ.ศ. 2560-2562)
พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบ ัติการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ
ปี 2562-2564 (ครงที
ั้ ่ 1)

ประชุมอนุกรรมการข ับเคลือ
่ นและติดตามฯ
ครงที
ั้ ่ 2 (พฤษภาคม 2561)

•

•

พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบ ัติการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ
ปี 2562-2564 (ครงที
ั้ ่ 2)
พิจารณา ประเด็นงานสําค ัญและ
แนวทางการข ับเคลือ
่ นแผน
ยุทธศาสตร์ฯ เนือ
่ งใน
“ว ันอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมไทย
4 กรกฏาคม” ประจําปี 2561
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