ความกาวหนาการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดย
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

Roadmap เปาประสงคการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน: ประเทศไทยมีระบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม ที่เขมแข็งและยั่งยืน
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
หลักการสําคัญ

๑. มีสวนรวมทุกภาคสวน
๒. สงเสริม สรางปจจัยเอื้อ
๓. ปองกันไวกอน
๔. เสมอภาค

ประเด็นเนนหนัก

-ขยะ และของเสียอันตราย
-มลพิษอากาศและสุขภาพ
-น้ําบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร
-สารเคมีอันตรายและสุขภาพ
-พฤติกรรมสุขอนามัย

ยุทธศาสตรที่ ๑

ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมตอสุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๑

๑. ระบบเฝาระวังและ
ประเมินความเสี่ยง
อนามัยสิ่งแวดลอม
๒. ระบบการรับรอง
มาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดลอมสําหรับ
สถานที่ตาง ๆ ชุมชน
และทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. กฎหมาย
กฎระเบียบ และ
มาตรการกฎหมาย
อวล.และบังคับใชมี
ประสิทธิภาพ
๒. ระบบฐานขอมูล
กลางและสารสนเทศ
อนามัยสิ่งแวดลอม
๓. องคความรู และ
นวัตกรรมจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความรวมมือ
พหุภาคีและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. บุคลากรดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
รอยละ ๕๐

ประชาชนไดรบั
พ.ศ.๒๕๖๔
๑.ระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเขมแข็ง การคุมครองสิทธิ
๒.ทุกจังหวัดจัดการตนเองดานอนามัย ดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
๓. อปท. รอยละ ๗๐
สามารถ
จัดบริการ อวล.คุณภาพ
ดํารงชีวิตได
๔. อสม. ๑ ลานคน รอบรูและ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนได อยางมีสุขภาวะ
๕. ชุมชนสามารถจัดการอนามัย
และมีสวนรวมใน
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การจัดการ
๖. โรคระบบทางเดินหายใจ
อนามัย
ลดลง รอยละ ๑๐
สิ่งแวดลอมอยาง
๗. โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
ลดลง รอยละ ๕๐
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็ง
ระบบบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางขีดความสามารถของ
ประชาชน บุคลากรและภาคีเครือขายมีความรอบ
รูดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ

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

๑. มลพิษอากาศก ับสุขภาพ
๒. สุขาภิบาลอาหารและนํา้
การจ ัดการสงิ่ ปฏิกล
ู
ี
๓. การจ ัดการขยะและของเสย
อ ันตราย
๔. สารเคมีอ ันตรายก ับสุขภาพ
๕. การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
๖. การจ ัดการ อวล.ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
๗. HIA

 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
 ร่างแผนแม่บทการจัดการส ้วมและ
สิง่ ปฏิกล
ู ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓
้
 ร่างแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดการมูลฝอยติดเชือ
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๑
ป้องก ันและลดปัจจ ัย
ี่ งด้านสงิ่ แวดล้อม
เสย
ต่อสุขภาพ

๗ โครงการสําค ัญ
(Flagship Projects)

๑) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อ
เฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๒
สร้างความร่วมมือ
พหุภาคีและองค์กร
ปกครองสว่ นท้องถิน
่
ตามแนวทางประชา
ร ัฐ

2) โครงการกํากับดูแล และพั ฒ นาระบบ
การประเมินรับรองมาตรฐานดาน อวล.

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๓
สร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริหารจ ัดการ
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

4) โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความเขาใจและใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานดาน อวล.

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔
เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
ของประชาชน
บุคลากรและภาคี
เครือข่ายด้านอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมให้ม ี
ความรอบรูด
้ า้ น
่ ผล
สงิ่ แวดล้อมทีส
่ ง
ต่อสุขภาพ

3) โครงการสงเสริมศักยภาพและการมี
สวนรวมในการจัดการ อวล.

5) โครงการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ดาน อวล.
6) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ฐานข อมู ลกลาง เพื่อ การบริ หารจั ดการ
อวล.
7) โครงการเสริ ม สร างความรอบรูแ ละ
พั ฒ นาขี ดความสามารถของประชาชน
และบุคลากรในการจัดการ อวล.

ทบทวนแผน
ปฏิบ ัติการ
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

จ ัดทําร่างแผน
ปฏิบ ัติการ
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

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

ติดตามการ
ดําเนินงาน
ในการ
ประชุม
คณะกรรม
การฯ และ
คณะอนุ
กรรมการฯ

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

เสนอ
สศช./ครม.

๑. คณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม (คําสง่ ั กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๕๑/๒๕๖๑ ลงว ันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)
๒. คณะอนุกรรมการข ับเคลือ
่ นและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ (คําสง่ ั คณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม ที่ ๔/๒๕๖๑ ว ันที่ ๙ เม.ย.๖๑)

๑

่ ารปฏิบ ัติ
ความก้าวหน้าการข ับเคลือ
่ นแผนฯ สูก

ประชุมคณะกรรมการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
ครงที
ั้ ่ ๑/๒๕๖๑ เมือ
่ ว ันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑
มีมติเห็นชอบร่างคําสง่ ั คกก.อวล.
ฉบ ับใหม่ และเห็นชอบแนวทางการ
ข ับเคลือ
่ นแผนฯ และให้แต่งตงั้
อนุกรรมการข ับเคลือ
่ น ติดตาม และ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ

ม.ค. ๒๕๖๑

๒

๓

ประชุมคณะอนุกรรมการข ับเคลือ
่ นฯ
ครงที
ั้ ่ ๑/๒๕๖๑
- พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบ ัติการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ ปี
2562-2564 (ครงที
ั้ ่ 1) ก่อนเสนอ คกก.อวล
- พิจารณากรอบแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
ระยะครึง่ แผน (พ.ศ. 2560-2562)

ก.พ. – เม.ย.
๒๕๖๑

๑๔ มิ.ย.
๒๕๖๑

ิ้ สุดแผน
ประเมินผลสน

ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ข ับเคลือ
่ น ฯ ครงที
ั้ ่
๒/๒๕๖๑

ก.ค.๒๕๖๑

ส.ค. ๒๕๖๑

๔

- แต่งตงคณะกรรมการอนาม
ั้
ัยสงิ่ แวดล้อม
เมือ
่ ว ันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ (คําสง่ ั กระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๓๕๑/๒๕๖๑)
- แต่งตงคณะอนุ
ั้
กรรมการข ับเคลือ
่ นและ
ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ เมือ
่ ว ันที่ ๙ เม.ย. ๖๑
่ั
(คําสงคณะกรรมการอนาม
ัยสงิ่ แวดล้อม
ที่ ๔/๒๕๖๑)

๒๕๖๔

๕

ประชุมคณะกรรมการอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อม ครงที
ั้ ่ ๒/๒๕๖๑ (ก.ค.๖๑)
- พิจารณาร่างแผนปฏิบ ัติการฯ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
- การจ ัดงานว ันอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมไทย
๔ กรกฎาคม

๒๕๖๓

๒๕๖๒

ประเมินผลครึง่ แผน
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