
 

รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 4/๒๕63 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ 

************************* 
ผู้มาประชุม  

๑. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ        ประธาน 
๒. นางพรรณี  เทยีนทอง ที่ปรึกษาส านักส่งเสริมสุขภาพ  
๓. นางกันยารัตน์  กาสลัก  ที่ปรึกษาส านักส่งเสริมสุขภาพ  
4. แพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
5. รอ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ   
6. แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
7. นางนิภา  แย้มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

  8. นางสาวรดีพร  สุขอรุณ  แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
9. นางอัญชลินทร์ ปานศิริ  แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
10. นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์  แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยท างาน 
11. นายสโรช  จินดาวณิชย์ แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
12. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
13. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
14. นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต์ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
๑5. นายวสุรัตน ์ พลอยล้วน กลุ่มอนามยัแม่และเด็ก 
๑6. นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
๑7. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
18. นางบังอร  สุภาเกต ุ กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
19. นางสาวปวีณา สุขพรรณพิมพ์ กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
20. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์ กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
21. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
22. นางสาวศรินทรา พินิจกุล  กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
23. นายสมศักดิ์  ปิ่นนาค  กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
24. นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
25. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา  กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
26. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
27. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
๒8. นางสาวปิยวด ี พิศาลรัตนคุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
๒9. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
30. นายพิพัฒน์  นาคนิกร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
31. นางสาวธีระนุช อินสอน  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
32. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ     กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

๓๓. นางสาว... 
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33. นายณัฐากร  บัวแก้ว  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
34. นางสาวนภาพร บุตรจันทร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
35. นางวิชชุพร  เกตุไหม  กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
36. นางสาวภัทราพร เทวอักษร กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
37. นางกมลชนก ศรีศาสตร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
38. นางสาวจรรยา ทองทิพย์ กลุ่มอ านวยการ 
๓9. นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร   กลุ่มอ านวยการ 
40. นางมะลิวัลย์ ใจตรง  กลุ่มอ านวยการ 
41. นางสาวศิรินภา ภู่เทศ  กลุ่มอ านวยการ 
42. นางสาวภัทรชนากานต์  ถือสมบัติมนตรี  กลุ่มอ านวยการ 
43. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล กลุ่มอ านวยการ                                                            
44. นางสาววริษฐา โพธิ์กลางดอน กลุ่มอ านวยการ 
45. นางศุภกานต ์ ตุ้มแก้ว  กลุ่มอ านวยการ 
46. นางศิริลาภ  โกมลปานิก กลุ่มอ านวยการ 
47. นายช านาญ  แป้นหลง กลุ่มอ านวยการ 
48. นายอนุชิต  พรหมกระแส กลุ่มอ านวยการ 
49. นางสาวรัชนี  โอปมาวุฒิกุล กลุ่มอ านวยการ 
50. นางสาวโฉมยง ผายพิมพ์ กลุ่มอ านวยการ 
51. นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศิริ  กลุ่มอ านวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

   ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ท าสมาธิ แผ่เมตตา  
   ประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ และกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักส่งเสริมสุขภาพ
ได้แก่ (1) นางสาวตุลาวรรณ สุขอนันต์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มอนามัย
แม่และเด็ก (2) นางกมลนิตย์ มาลัย ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มอนามัยวัยท างาน
จากนั้นน าเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม   
แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.1 ส านักส่งเสริมสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ดังนี้ 
  (1) แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยท างาน ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้กลุ่มอนามัยวัยท างานถ่ายทอด
งานระหว่างหัวหน้ากลุ่มและนักวิชาการให้เรียบร้อย ระหว่างรอการสรรหาข้าราชการมาแทนต าแหน่งที่ว่างลง
นั้น มอบหมายให้แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า
กลุ่มอนามัยวัยท างาน  

(2) มอบหมายให้นางอาริสรา ทองเหม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ไปพลางก่อน 

(3) ให้หัวหน้า... 
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   (3) ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม ทบทวนรายชื่อหัวหน้างานของแต่ละกลุ่ม โดยให้ยึดตาม
โครงสร้างของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   1.๒ ประธานให้หลักคิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกล่าวถึงหลักปฏิบัติเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจ 13 ประการ  ได้แก่ (1) การพูดตรงและชัดเจน (2) การให้เกียรติและเคารพ (3) สร้างความโปร่งใส 
(4) แก้ไขข้อผิดพลาด (5) แสดงความซื่อตรง (6) สร้างผลงาน (7) พัฒนาตนเองและงานให้ดีขึ้น (8) เผชิญ
ความจริง (9) อธิบายความคาดหวังของตัวเราให้ผู้อ่ืนเข้าใจอย่างชัดเจน (10) รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
โดยไม่ผลักภาระไปให้คนอ่ืน (11) ฟังก่อนพูด (12) รักษาค าม่ันสัญญา (13) มอบความไว้วางใจ  

   ประธานจะน าหลักปฏิบัติดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนให้กับบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพได้เรียนรู้
ร่วมกันในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งละ 1 – 2 ข้อ และในการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติข้อที่ 
1 คือ การพูดตรงและชัดเจน เป็นการสื่อสารโดยการพูดที่มีความถูกต้อง มีความชัดเจนไม่ต้องตีความเ พ่ิม
เพราะอาจเป็นสาเหตุของความเข้าใจผิดในการสื่อสาร การพูดตรงหมายความรวมถึงการพูดที่แสดงเจตนาของ
ตนเองออกไปยังผู้ฟังอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา พูดด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และ
สร้างสรรคเ์พ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล 

  1.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563) ของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ (2) ผลงานวิชาการ งานวิจัยหรือการมีส่วนร่วมด้านวิชาการ 
(3) การประเมินพฤติกรรมด้านสุขภาพ (4) การประเมินพฤติกรรม 360 องศา และ (5) ข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการ ขาด ลา มาสาย ซ่ึงจะก าหนดเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบด้วยความยุติธรรม 
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมกรมอนามัย ได้แก่ 
  (1) สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท าให้หน้ากากอนามัยกลายเป็นสินค้าที่หายากและมีราคาสูง   
กรมอนามัยจึงได้ให้ความรู้ประชาชนในการน าผ้ามาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง โดยเผยแพร่เป็น
คลิปวิดีโอแนะแนวทางปฏิบัติอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ขอความร่วมมือบุคลากรกรมอนามัยช่วยประชาสัมพันธ์คลิป
วิดีโอดังกล่าวให้เข้าถึงประชาชน 
  (2) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพ
นักเรียน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
ก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นขับเคลื่อนต่อไปให้
ประสบผลส าเร็จ 
  (3) กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 1 (Thailand National Virtual Run Season 1) ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในทุก
กลุ่มวัย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายที่จะด าเนินการต่อใน Season 2 ช่วงเดือนมีนาคม – 
เมษายน 2563  
  (4) กรมอนามัยจะจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 
ให้ทุกหน่วยงานภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563  

 

(5) อธิบดี... 
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  (5) อธิบดีกรมอนามัย มีนโยบายที่จะจัดตั้ง Central Office ด าเนินงานด้านสารบรรณ       
ในรูปแบบของ Paperless เพ่ือลดการใช้กระดาษ โดยให้บุคลากรในกรมอนามัยปฏิบัติงานในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกองแผนงานเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการระบบ ทั้งนี้อาจจะพัฒนาให้มีระบบงาน
การเงิน งานพัสดุรวมอยู่ด้วย 
  (6) ส านักส่งเสริมสุขภาพมีผลการเบิกจ่ายรวมทุกงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
ร้อยละ 20.97 ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุดจาก 37 หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย จึงขอให้ทุก
กลุ่มงานเร่งก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามแผน  
  (๗) อธิบดีกรมอนามัยจะไม่สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือ
โปรแกรมการใช้งานที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand Alone) ที่มีผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มและเป็นระบบที่
เพ่ิมภาระให้กับบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ซึ่งต้องด าเนินการบันทึกข้อมูล มีข้อชี้แนะให้รวมแอพพลิเคชั่นหรือ
โปรแกรมที่มีผู้ใช้งานเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
และครอบคลุม โดยจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานต่อไป 
  ทั้งนี้ประธานให้กลุ่มอนามัยแม่และเด็กวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการรวมโปรแกรม 9 ย่าง
เพ่ือสร้างลูก , Safe Mom , Pink book ให้เป็น Platform เดียวกัน 
  (๘) การจ้างเหมาบุคคลภายนอกของทุกหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ต้องเสนออธิบดีกรม
อนามัยพิจารณาอนุมัติการจ้างเหมาทุกกรณี  โดยจะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจ้าง
ตลอดจนพิจารณาตามการประเมินค่างานและวิเคราะห์อัตราก าลังของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่กองการ
เจ้าหน้าที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้  
  ประธานมอบกลุ่มอ านวยการประสานกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือดูผลการประเมินค่างานและ
วิเคราะห์อัตราก าลังของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

มติที่ประชุม - รับทราบและกลุ่มต่างๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖3 
รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563           

ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม ตามหนังสือส านักส่งเสริมสุขภาพ ที่ สธ 0923.02/ว 1044 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
ซึ่งสามารถ Download รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

  มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖3 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ของส านักส่งเสริมสุขภาพ       
ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2563 ไม่รวมงบประมาณส าหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่    
สู่ลูก และงบลงทุนซ่ึงยังไม่ได้รับโอนงบประมาณ  

- งบประมาณท้ังสิ้น    16,078,339.-บาท แบ่งเป็น 
  - งบด าเนินงาน (โครงการ)  15,324,349.-บาท 
  - งบค่าใช้จ่ายขั้นต่ าตามสิทธิ  753,990.-บาท 

มีสถานการณ.์.. 
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มีสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

กลุ่ม 
งบประมาณ 

จ านวนได้รับจัดสรร (บาท) จ านวนเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 4,223,921.00 2,139,433.00 50.65 
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 3,๐๘๒,800.00 1,920,471.00 62.30 
กลุ่มอนามัยวัยท างาน 1,๔๓3,๒๗๑.๕๐ 1,107,631.50 77.28 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 251,500.00 159,850.00 63.56 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบคุลากร ฯ 120,000.00 51,928.00 43.27 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 2,170,875.00 1,228,446.00 56.59 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 874,000.00 621,969.00 71.16 
กลุ่มอ านวยการ 2,574,641.00 1,833,943.27 71.23 
งบกลาง 593,340.50 179,569.23 30.26 
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าตามสิทธิ 753,990.00 377,677.41 50.09 

รวม 16,078,339.00 9,620,918.41 59.84 

   ประธานได้มีการก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่ม โดยให้เร่งด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเน้นย้ าให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดท าสื่อ จัดซื้อนมผงเพ่ือป้องกันการ      
ติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก และจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 หมวดงบลงทุน ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
  ในการนี้ประธานให้ทุกกลุ่มภารกิจทบทวนแผนปฏิบัติราชการ หากกิจกรรมใดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน หรือไม่สามารถด าเนินการได้ในเดือนมีนาคม 2563 ให้ตัดงบประมาณเข้าส่วนกลาง
เพ่ือไปใช้ในการบริหารจัดการส านักส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมจ าเป็นเร่งด่วน และให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการปรับแผนงาน / โครงการภายในส านักส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มติที่ประชุม - รับทราบและกลุ่มต่างๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  
ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าของ
โครงการ/ 
กลุ่มงาน 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ผอ.ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้บริหาร 
กรมอนามัย 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

  ๑. ขออนุมัติ 
โครงการ /กิ จกรรม
เร่ งด่ วน  (ก่ อนแผน
ได้รับอนุมัติจากกรม
อนามัย) 

จัดท า
โครงการ 

ตรวจสอบ
ครบถ้วน /

ถูกต้อง 
 

เห็นชอบ 
ลงนามเสนอ
อธิบดีกรม
อนามัย 

ผ่าน ผอ.กอง
แผนงาน 

เห็นชอบ
อนุมัติ 

 

บันทึกใน
ระบบ DOC 

 

๓.๒ ผังกระบวนการ... 
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ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ของส านักส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ) 

ขั้นตอน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าของ
โครงการ/ 
กลุ่มงาน 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ผอ.ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้บริหาร 
กรมอนามัย 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

  2. ขออนุมัติ 
โครงการด าเนินงาน 
(ตามแผน/นอกแผน 
ขอเงินกรม) 

จัดท า 
โครงการ 

ตรวจสอบ
ครบถ้วน /

ถูกต้อง 
 

เห็นชอบ 
ลงนามเสนอ
อธิบดีกรม
อนามัย 

ผ่าน ผอ.กอง
แผนงาน 

เห็นชอบ
อนุมัติ 

 
(ขอเงินกรม
เสนออธิบดี) 

บันทึกใน
ระบบ DOC 

 

  3. ปรับแผน  
(โครงการ/กิจกรรม) 

ขอปรับแผน 
 
 

ตรวจสอบ
ครบถ้วน /

ถูกต้อง 
 

เห็นชอบ 
ลงนามเสนอ
อธิบดีกรม
อนามัย 

ผ่าน ผอ.กอง
แผนงาน 

เห็นชอบ
อนุมัติ 

 
(ขอเงินกรม
เสนออธิบดี) 

บันทึกใน
ระบบ DOC 

 

  4. รายงานผลการ
ด าเนินงาน/การใช้
จ่ายงบประมาณ 
 

รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

 เห็นชอบ 
 

 บันทึกใน
ระบบ DOC 

 

หมายเหตุ*** 
  ๑. กรณีเมื่อตรวจสอบ / พิจารณาแล้วไม่ถูกต้อง / ไม่เห็นชอบ / ไม่อนุมัติ ให้ย้อนกลับลูกศร 
  ๒. เมื่ออนุมัตโิครงการ / อนุมัตปิรับแผนแล้วให้ส าเนาให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  4.1 รายงานผลการด าเนินงานเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 และแผนการ
ด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
   4.1.1 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1) งานมารดา 

    ๑. วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ประชุม
ป รึ ก ษ าห ารื อ เ พ่ื อ เต รี ย ม ก าร
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย
แห่งชาติ ครั้งที่ 25 

    สาระส าคัญในการประชุม  
    1. บูรณาการจัดงานประชุมสัมมนา
วิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่  25 
ร่วมกับการจัดงานสัมมนาวิชาการอนามัย
แม่และเด็ก  
    2 . แต่งตั้ ง คกก. และคณะท างาน
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 25  

  ๑. วันที่ 19 - 20 ก.พ. 
๖ ๓  ป ระชุ ม ฯ  พั ฒ น า
ศักยภาพทีมทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดา 
   
 

๔.๑.๑ กลุ่ม... 

รายงานในที่ประชุมส านัก 
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  4.1.1 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

     3. ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
จัดงาน โดยให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้เข้าร่วมงานและการส่งผลงานวิจัยเข้า
ร่วมประกวด  
    4 . ก าห น ด ธี ม งาน โดย มี แน วคิ ด 
" Seamless service management 
system of Thalassemia : การบริหาร
จัดการระบบการให้บริการงานธาลัสซีเมีย
แบบไร้รอยต่อ  
    5. ในปี 64 ควรมีการขับเคลื่อนงาน
ควบคุมและป้ องกันโรคถ่ ายทอดทาง
พันธุกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 

  ๒. วันที่ ๔ - ๖ มี.ค. ๖๓ 
ประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กและจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 9 
ย่างเพ่ือสร้างลูก จ.สุรินทร์ 
  ๓. วันที่  ๑๓ มี.ค. ๖๓ 
ประชุมฯพัฒนามาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กและ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด (PNC) 
  ๔. วันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๖๓ 
ประชุมฯ การใช้โปรแกรม
คัดกรองความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ (Save Mom) 

    ๒. วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ ประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานมารดาและทารกปริ
ก าเนิด ครั้งที่ 1/2563 

    รายงานสถานการณ์  และติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานมารดา
และทารกปริก าเนิด และเพ่ือพิจารณา 
ระบบ เฝ้ าระวั งมารดาตายที่ จะใช้ ใน
ประเทศไทย รวมถึงการใช้ “แนวทางการ
ทบทวนและวิ เคราะห์สาเหตุการตาย
มารดา” เป็นคู่มือส าหรับแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ในการท างานเพ่ือ
ลดสาเหตุการตายมารดา  

2) งานเด็กปฐมวัย 

    ๑. ติดตามเฝ้าระวังการละเมิด
กฎหมายเชิงรุก 

    1. แผนเชิงรุก : วันที่  10 ม.ค. 63 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
และสร้างการรับรู้ ให้ กับ โรงพยาบาล
เอกชน 3 แห่ง ใน กทม. และ จ.นนทบุรี 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
    2. แผนเชิงรับ  : ตั้ งแต่ ต.ค. 62 – 
ม.ค. 63 กรมอนามัย โดยส านักส่งเสริม
สุ ขภ าพ  ได้ รับ เรื่ องร้อ งเรียนจ านวน  
9 เรื่อง ดังนี้  
    - ช่องทางออนไลน์  2 เรื่อง     
 

    ๑. วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๓ 
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ให้ความเห็นตาม พ.ร.บ. 
Milk Code 
    ๒. วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓
อบรมพัฒ นาการเขียน 
Flow Chart 9 ย่ างเพ่ื อ
สร้างลูก  
  ๓. วันที่ ๒๕ - ๒๗ มี.ค. ๖๓ 
ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศักยภาพแกนน า พ.ร.บ. 
Milk Code ระดับเขต 

๔.๑.๑ กลุ่ม... 
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  4.1.1 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

     - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมอนามัย  
3 เรื่อง 
    - อ.ย. 1 เรื่อง  
    - พนง.จนท.ทั้งส่วนกลาง และ ศอ.
รายงาน  3 เรื่อง ได้ เข้ากระบวนการ
พิจารณาของคณะท างานชี้มูลความผิด ฯ
ทั้ง 9 เรื่องแล้ว มีผลการพิจารณา คือ 
เรื่องยุติเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 3 เรื่อง 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ 6 เรื่อง 

     
 

    2. วันที่  ๒๒ - ๒๗ ม.ค. ๖๓ 
ประเมินติดตามและการเก็บข้อมูล
การเฝ้าระวังเด็กปฐมวัย (DSPM) 
ร ะ ดั บ เข ต แ ล ะ จั งห วั ด  พ้ื น ที่        
จ.ฉะเชิงเทรา 

    การประเมินติดตามและเก็บข้อมูลแม้
ไม่ได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ได้พบ
เห็นสภาพจริงของการลงพ้ืนที่ รูปแบบ
การประสานงานที่ต้องลงลึกถึงผู้ปฏิบัติใน
พ้ืนที่  และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็ก  
    ข้อเสนอแนะ  
    1 . ก า รป ระส าน ใน พ้ื น ที่ ต้ อ ง ให้
รายละเอียด กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และ
ควรได้รับข้อมูลจากผู้ประสานในพ้ืนที่ก่อน
ลงพื้นที่จริง  
    2 . ก า ร ใช้ ร ะบ บ สื่ อ ส า ร  ใน ก า ร
ประสานงานในพ้ืนที่ เช่น โทรศัพท์สื่อสาร 
เพ่ือประหยัดเวลา 
    ปัญหา/อุปสรรค 
    การค้นหาเด็กกลุ่มเป้าหมายตามช่วง
อายุที่ต้องการ 

    ๓. วันที่  ๗ ก.พ. ๖๓ ประชุม
หารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ 

    สรุปประเด็นส าคัญ 
    1 . แต่ งตั้ ง  คกก .และคณ ะท างาน
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในสถานประกอบกิจการเพ่ือพัฒนา
ระบบและกลไกการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบและภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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 4.1.1 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

     2 . ว างแผนการพั ฒ น าศั กยภ าพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งมุมนมแม่ 
ทั้ งบุ ค ล าก รด้ าน ส าธ ารณ สุ ข  ด้ าน
สวัสดิการแรงงาน และภาคเอกชน 
    3 . วางแผนการก ากับติดตามและ
ป ระ เมิ น ผล เพ่ื อก ารรวบ รวมข้ อมู ล 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพ่ือน าไปวางแผนในการพัฒนามุมนมแม่
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต้องให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เน้นการ
สื่อสารผ่าน Social network 

 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายในประเด็นการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 5 - 7 
สิงหาคม 2563 ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมีข้อเสนอให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทีมทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา โดยให้เชิญหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอแนะให้เรียนเชิญอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมวิชาการและจัดให้มีการแถล่งข่าว ในวันเดียวกัน โดยใช้งบส านักส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 
100,000.-บาท  

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

   4.1.2 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1) โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 

    ๑. วันที่  ๒๙ - ๓๐ ม.ค.  ๖๓ 
ประชุม พิ จารณ าเครื่องมือการ
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

    ร่ ว ม ร ะ ด ม ส ม อ ง พิ จ า ร ณ า  key 
content จุดเน้นการสื่อสารที่เหมาะสม
ตามช่วงชั้นพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้
เด็กวัย เรียนวัยรุ่นตามความรอบรู้ ได้
แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นของ
หน่วยงานต่างๆเพ่ือเกิดการบูรณาการงาน
ร่วมกัน 

    ๑. ถอดบทเรียน Best 
Practice โรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพในพ้ืนที่เพ่ือให้
ได้  Best Practice แ ล ะ
เครื่องมือ ประเมินความ
รอบรู้ของพ้ืนที่ 
    ๒ .  วิ เ ค ร า ะ ห์  key 
content เพ่ือก าหนดและ 
ออกแบบกรอบเครื่องมือ 

4.1.2 กลุ่ม... 
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   4.1.2 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

  ประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพตามช่วงชั้น 
    ๓. ทดลองใช้เครื่องมือ
ประเมินความรอบรู้และ
พัฒนาสู่ระบบ online 

    ๒. วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้าน
สุ ข ภ า พ นั ก เ รี ย น  ร ะ ห ว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวง
สาธารณสุข 

    ๑. สร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยง
แ ล ะแ ล ก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล บ ริ ก า รท า ง
การแพทย์ และสุ ขภาพของนั ก เรียน 
ระห ว่ า งก ระท รว งศึ กษ าธิ ก า รแ ล ะ
กระทรวงสาธารณสุขส าหรับใช้ในการ
วางแผน ตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ
นักเรียนของส่วนราชการ หน่วยงาน และ
สถานศึกษา 
    ๒. บูรณาการและสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
น าระบบฐานข้อมูลใหญ่มาสนับสนุนการ
ด าเนินงานต่างๆ ถือเป็นกลไกส าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่ อนการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

ประชุมระหว่างกระทรวง 
ศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือก าหนด
ค วาม ชั ด เจน ข อ งก าร
ด าเนินการในปี  2563  
โดยเชิญนักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขมา
แลกเปลี่ยนเพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกัน  

    ๓. ทดสอบเครื่องมือวิจัยและ
แบบสอบถามประ เมิ นความรู้ 
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุม  ภาวะโลหิ ตจางใน เด็ก
นักเรียนชั้น  ป . 5  (ใน  รร.กลุ่ ม
ตัวอย่าง 4 ภาค 8 แห่ง) 

    น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเครื่องมือให้
สมบูรณ์ก่อนการใช้ส ารวจจริง รวมทั้งน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผน
ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

    ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า สื่ อ 
หนังสือนิทาน ภาพยนต์
แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องการ
ป้องกันภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กและ
โรคโลหิจตจางธาลัสซีเมีย 

แผนการด าเนินงาน 
๑. วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓  ประชุมผูเ้ชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
๒. วันที่ ๒ - ๓ มี.ค. ๖๓ ประชุมพัฒนาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2 
๓. วันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๖๓ ประชุมวิพากษ์เครื่องมือการประเมินผล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๔. วันที่ ๑๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๓ ประชุมจัดท าสื่อ หนังสือนิทาน ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องการ

ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
๕. วันที่ ๑๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๓ รว่มเป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตามพระราชด าริ จัดโดย ส านักโครงการส่วนพระองค์ สสท.  
ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ให้มีการติดตามการด าเนินการหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องและ
ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย เรื่องการพัฒนา Big Data ฐานข้อมูลเด็ก
นักเรียน และให้หา Best Practice การท างานของพ้ืนที่ 

๒. ให้มีการเพ่ิมประเด็นธาลัสซีเมียในเด็กวัยเรียนเข้าไปในการประชุมการประชุมสัมมนา
วิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กลุ่มอนามัยแม่และเด็กเป็นเจ้าภาพ 

๒. การขับเคลื่อนการด าเนินการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ขอให้ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานให้กับนักวิชาการของศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจั งหวัดให้มีความเข้าใจตรงกัน        
ก่อนด าเนินงานในพ้ืนที่ 

๓. ประธานชื่นชมนักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในการสรุป One Page พิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
กับกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว ขอให้ทุกลุ่มงานถือเป็นแบบอย่าง 

  มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

4.๑.3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1) โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี :  
    CSR in Health for Happy & Healthy Workplace 
    ๑. วันที่ วันที่ 30 ม.ค. ๖๓ พิธี
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่าย
สถานประกอบการยอดเยี่ยมใน
พ้ืนที่น าร่องการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคคนวัยท างานใน
สถานประกอบการ 
ด้วย  10 Packages ณ  ตึกสันติ
ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

    สรุปผลการด าเนินงาน (AAR) 
    1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงาน
ขององค์กรฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน และการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการแต่ละแห่งที่ได้รับโล่
รางวัลมีความภาคภูมิใจ 
    2. มีการเผยแพร่เป้าหมายในอนาคตคือ การขยายเครือข่ายสถาน
ประกอบการที่น าร่อง ให้สถานประกอบการอื่นๆเข้าร่วม เพื่อที่จะท าให้
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในวัยท างานซึ่งเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศ
ไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั่วประเทศ 
    ปัญหาอุปสรรค 
    1. การเปลี่ยนแปลงประธานงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อย่าง
กะทันหัน ท าให้ต้องมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน และเปลี่ยนแปลง
ค ากล่าวเปิดงาน ค ากล่าวรายงาน 
    2. ผู้เข้าร่วมงานในวันงาน ไม่ได้มาเข้าร่วมงานตามจ านวนจริงที่ส่ง
แบบตอบรับมา และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันงานด้วย 
    3. จ านวนเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน ท าให้
ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนได้รับการดูแลที่ไม่ทั่วถึง 
    4. การซ้อมการเข้ารับโล่ของผู้เข้ารับรางวัล และการถ่ายภาพ ล่าช้า 

4.1.3 กลุ่ม... 
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4.๑.3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

     แนวทางแก้ไข 
    1. การประชุมเตรียมงานก่อนวันจัดงานจริง จะท าให้คณะท างาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น 
    2. ควรให้ความส าคัญของการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือที่จะได้รู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน 

2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

    มีแผนเยี่ยมเสริมพลังและก ากับติดตามการด าเนินงาน ในจังหวัดน าร่องต้นแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการ ฯ และทดลองการใช้ Application BSE วันที่ 25 ก.พ. 63 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในการพิจารณารวม Application BSE และ
Application Safe MOM ของกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ไว้ด้วยกันเพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลและ Platform ของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

4.๑.๔ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๑) โครงการขับเคลื่อนส านักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี      
    ขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ๑. การขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

    วันที่ 14 ม.ค. ๖๓ ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริต ภายใต้แนวคิด”พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (DOH 
STRONG) เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน สามารถน ามาปรับ
ใช้เป็นฐานคิดในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม 

    ๒ . ส ารวจข้อมูลความรอบรู้
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียน อายุ 15 - 19 ปี 

    - วันที่ 14 - 17 ม.ค. ๖๓ ค่ายลูกเสือครูเชียร จ.เพชรบุรี 
    - วันที่ 20 - 22 ม.ค. ๖๓ ค่ายลูกเสือจิระนนท์ จ.สุรินทร์  
***กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่อบรมในค่ายลูกเสือ แห่งละ 700 คน 
    แผนการด าเนินงานต่อไป 
    วิเคราะห์ผลการส ารวจสถานการณ์ข้อมูลการประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 

 

 

 

4.1.4 กลุ่ม... 
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4.๑.๔ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๒) โครงการวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

    1. การด าเนินงาน ๗ สัปดาห์ 
รอบรู้ สู่สุขภาพดี 

    วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ จัดอบรมและสร้าง
กระแส  7  สั ป ดาห์ รอบ รู้ สู่ สุ ขภ าพดี 
(สั ป ด าห์ ที่  ๓ ) ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ สื่ อ ส า ร
สาธารณะ กรมอนามัย 

จัดอบรม 7 สัปดาห์รอบรู้
สู่สุขภาพดี ร่วมกับศูนย์
สื่อสารสาธารณะ 
-สัปดาห์ที่ ๕ ๑๔ ก.พ. ๖๓ 
-สัปดาห์ที่ ๗ ๒๖ ก.พ. ๖๓ 

๓) การด าเนิน ตัวช้ีวัด 2.1 การควบคุม ก ากับการบริหารของหน่วยงาน 

    การควบคุม ก ากับการบริหาร
ของหน่วยงาน ประจ าปีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

    ๑ . วิ เคราะห์  ทบทวนสถานการณ์  Gap Analysis และ Key 
Factors ในเชิงความเสี่ยงของผลการประเมินจากกลุ่มตรวจสอบภายใน 
3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2562) 
    ๒. การลงข้อมูลในระบบ ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(DOC)  
    ๓. สรุปรายงานการประชุมคณะท างานการควบคุม ก ากับ การ
บริหารของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1  

ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. ให้มีการขับเคลื่อนคู่มือ 7 สัปดาห์ รอบรู้สู่สุขภาพดี ร่วมกับแนวทาง 10 Packages 
ส่งเสริมสุขภาพคนวัยท างาน  
  ๒. ก าหนดจัดโครงการสร้างเสริมจริยธรรมและพฤติกรรมในองค์การ วันที่ 11 - 13 มีนาคม 
2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา และโครงการพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ด าเนินการ
ในเดือนมิถุนายน 2563  

๓. สนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมี
ชีวิตชีวา โดยใช้งบประมาณส านักส่งเสริมเสริมสุขภาพ 

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

4.๑.๕ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1) การพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

    1. พัฒนาหลักสูตร ฯ :  
หลักสูตร 3 วัน (20ชั่วโมง) 

    อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองหลักสูตรฯ จากกระทรวงแรงงาน 
เข้าข่าย “การฝึกเปลี่ยนอาชีพ” 
(18 ชั่วโมงข้ึนไป) สถานประกอบการที่ส่งคนเข้ารับการอบรมจะได้รับ 
การลดหย่อนภาษี 

 
๔.๑.๕ กลุ่ม... 
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4.๑.๕ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

     
 

    สิ่งที่ด าเนินการต่อไป 
    ๑. จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักพัฒนาสุขภาพ 
ในสถานประกอบการ 
    ๒. ประชุมเตรียมทีมวิทยากรฯ 26 – 27ก.พ. 2563 
    ๓. ทดลองหลักสูตรฯ ขอนแก่น 20 – 23 เมษายน 2563 
(งบประมาณ 650,000 บาท) 
    ๔. อบรมฯ ไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณ รุ่นละ 600,000 บาท 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรและก าลังคนด้านแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 

   1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ฯ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
คุณภาพสถาบันฝึกอบรม ฯ 

    1. วันที่ 24 ม.ค. 63 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยทางเวช
ศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 
    2. จัดท า มคว3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรับรอง
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรฐาน WFME 

3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  
    แขนงสาธารณสุขศาสตร์” 
    1. วางแผน / เตรียมจัดอบรม     1. ประชุมเตรียมการคณะทางานการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

“การพัฒนาแพทย์ เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้ องกัน  แขนง
สาธารณสุขศาสตร์” 
    ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.พ. 63       ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มี.ค. 63 
    ครั้งที่ 3 วันที่  8 เม.ย. 63 

    2. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข
ศาสตร์” จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 29 พ.ค. 63 

4) การด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

    มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) 
    ต.ค. ๖๒ บุคลากร เข้ารับการประเมิน จ านวน 97 คน (64.24%) จาก 151 คน มี BMI เกิน 82.47% 
    ก.พ. ๖๓ บุคลากร เข้ารับการประเมิน จ านวน 123 คน (81.45%) จาก 151 คน มี BMI เกิน 
57.72% จะชั่งน้ าหนักเพ่ือประเมินผลประเมินครั้งต่อไป วันที่ 2 – 4 มี.ค. 63     
    ปัจจัยเสริมที่ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะน้ าหนักเกิน 
    ๑. พฤติกรรมการนอนไม่เพียงพอ 
    ๒. พฤติกรรมการท างานที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย 
    ๓. การมีเครื่องทุ่นแรง 
    ๔. มีมาตรการเพ่ือควบคุมน้ าหนักตัว แจ้งเวียนให้กลุ่ม/ฝ่ายปฏิบัติ 
    ๕. อายุ (50ปีขึ้นไป) เพศ (เพศหญิง) พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น เครื่องดื่มที่มีน้ าตาล   
อาหารทอด เป็นต้น 

 
4.1.5 กลุ่ม... 
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4.๑.๕ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งที่ได้รับ สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 

    มิติที่ 3 ความผูกพนัต่อองค์กร (Employee Engagement) 
    ผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร จากแบบส ารวจของกองการเจ้าหน้าที่ ส านักส่งเสริม
สุขภาพ มีผลการประเมินอยู่ที่ 76.05%  อยู่ในระดับ ดี จากจ านวนผู้ตอบ 100 คน จากทั้งหมด 119 คน 
ดังนี้ 

    ปัจจัย ผลคะแนน ล าดับ 
๑. ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร 74.83 ๕ 
๒. ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า 79.37 ๒ 
๓. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 77.48 ๔ 
๔. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 73.81 ๖ 
๕. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง 79.52 ๑ 
๖. ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเอง  
    และสภาพแวดล้อม 

79.36 ๓ 

๗. ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน ๖๗.๙๙ ๗ 
คะแนนภาพรวม ๗๖.๐๕ 

    ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร จากแบบส ารวจส านักส่งเสริมสุขภาพ จากจ านวนผู้ตอบ ๙๕ คน จาก
ทั้งหมด 119 คน ดังนี้ 

หัวข้อ ระดับ ๑ - ๔ 
๑. ความพึงพอใจกับงาน ระดับ ๓ (๔๗.๓๗ %) 
๒. ความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานเปรียบเสมือนพ่ีน้องในครอบครัว ระดับ ๓ (๕๐.๕๓ %) 
๓. ได้รับการส่งเสริมหรือรับการอบรมพัฒนาทักษะในการท างานให้ก้าวหน้า ระดับ ๓ (๔๘.๔๒ %) 
๔. ความชอบในงานปัจจุบัน ระดับ ๓ (๔๗.๓๗ %) 
๕. ความเครียดจากการท างาน ระดับ ๒ (๓๕.๗๙ %) 
๖. คิดว่าท่านเป็นคนส าคัญของหน่วยงาน ระดับ ๓ (๕๘.๙๕ %) 
๗. คิดว่าหน่วยงานเป็นที่น่าท างาน ระดับ ๓ (๔๗.๓๗ %) 
๘. จะแนะน าเพ่ือนมาท างานที่นี่ ระดับ ๓ (๔๓.๑๖ %) 
๙. มีความสุขในการท างาน ระดับ ๓ (๕๘.๙๕ %) 

    ความต้องการในเรื่องอ่ืน ๆ 
๑. ย้ายงานได้เสรี ๒. จัดสรรเบี้ยขยัน 
๓. จัดให้มีชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงาน ๔. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
๕. ออกก าลังกาย  ๖. อวยพรวันเกิด 

    มติคณะท างานองค์กรสร้างสุข ฯ 
    ๑. จัดสรรเวลา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 –16.00 น. ให้บุคลากรทุกคนสามารถออกก าลังกายตาม
ความต้องการ ได้ 1 ชม. และมาลงชื่อที่กลุ่มพัฒนาศักยภาพ ฯ 

4.1.5 กลุ่ม... 
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4.๑.๕ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งที่ได้รับ สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 

    ๒. จัดอวยพรวันเกิดให้บุคลากรในการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ทุกเดือน 
    ๓. มีกิจกรรมยกย่องคนดี โดยแต่ละกลุ่มโหวตคนในกลุ่มเป็นรายเดือนส่งผลโหวตภายในวันที่ 25 ของทุก
เดือนให้กลุ่มสร้างเสริม ฯ 
เพ่ือประกาศผลผ่านช่องทางทีวีหน้าลิฟท์ชั้น 1 
    * ผู้ได้คะแนนสูงสุดรายปีจะได้รับรางวัลจากส านักฯ ในงานปีใหม่ * 
   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร จากมติที่ประชุมคณะท างานองค์กรสร้างสุข ฯ 
   ๑. มาตรการที่ 1 สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทักษะ ยกย่องเชิดชูเกียรติกับบุคลากรทุกคนอย่างเสมอ
ภาค ได้แก่ ยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มีคุณธรรม รายเดือนและรายปี คัดเลือกคนดีศรีอนามัยระดับส านัก และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ 
   ๒. มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญต่อชีวิต ได้แก่ จัดอวยพรวันเกิดแก่บุคลากร
ที่เกิดในแต่ละเดือน จัดสวัสดิการแก่บุคลากรที่เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร จัดสวัสดิการด้านออกก าลังกาย 
จัดหาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   ๓. มาตรการที่ 3 ส่งเสริมความรักและความสามัคคีภายในองค์กร ได้แก่ จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น 
งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานท าบุญตักบาตร จัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และประกาศ
เจตจ านงเพ่ือเป็นองค์กรสร้างสุข 

5) ภารกิจอื่น ๆ ที่ด าเนินการ 

    กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรค ด าเนินการมาตั้งแต่ ม.ค. 62 – ปัจจุบัน ระยะเวลา 1 ปีเต็ม มีความ
ยั่งยืน โดยส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอส่งคนเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรค ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. ให้ลงชื่อเพ่ือออกก าลัง
กายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  
   ๒. ให้ทบทวนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

  มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

4.๑.๖ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1) โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค าสอนพ่อ” ในพื้นที่ความม่ันคงและหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องจาก 
    พระราชด าริ ฯ  
    1.  ขับเคลื่อนนโยบาย "การ
เลี้ยงดูลูกตามค าสอนพ่อ คุณธรรม 
8 ประการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    อบรมจิตอาสาครอบครัว เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ "เลี้ยงดูลูกตามค า
สอนพ่อ" คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก 
    วันที่ ๑๖ - ๒๗ ธ.ค. 62 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
    วันที่ ๒๓ – ๒๗ ธ.ค. 62 อ.อุ้มฝาง จ.ตาก 

4.๑.๖ กลุ่ม... 
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4.๑.๖ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

         สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ : 
    ครอบครัวได้ใช้คู่มือครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงดูลูกตามค าสอนพ่อ” 
ในการสอน อบรม  บ่มเพาะลูก โดยคาดหวังว่าเด็กปฐมวัยทุกคนจะ
ได้รับการพัฒนาอย่างองค์รวมรอบด้านและสมดุล 

    2. ศึ กษาระบบการส่ งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    เก็บข้อมูลภาคสนาม  เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพ้ืนที่เป้าหมาย 
เด็กอายุ  3- 6 ปี ในพ้ืนที่ความมั่นคงยามชายแดน : พ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ 
และ จ.ตาก 
    วันที่ ๑๖ - ๒๗ ธ.ค. 62 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
    วันที่ ๒๓ – ๒๗ ธ.ค. 62 อ.อุ้มฝาง จ.ตาก 
    1. สังเกตการจัดเรียนการสอนของครูและครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ตามคู่มือ
แผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม “ค าสอนพ่อ” 
    2. Focus Group กลุ่มผู้ปกครอง เรื่องคู่มือครอบครัวต้นแบบ 
“เลี้ยงดูลูกตามค าสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปใช้ในการอบรมบ่มเพาะลูกหลาน 
    3. ประเมินพัฒนาการเด็กด้วย  DENVER II 
    4. Focus Group ครู ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  อบต.  สสอ.    
ในการสนับสนุน โครงการ  
     5. สัมภาษณ์ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและครู 
    สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ 
    น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มารวบรวมและวิเคราะห์ประมวลผลรายงาน
การศึกษาระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฉบับสมบูรณ์ 
    ข้อเสนอเชิงนโยบาย : การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย แบบบูรณาการตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันภาวะซึมเศร้าในมารดาเพื่อลูกรักพัฒนาการสมวัยในขวบปีแรก 

    1.  เยี่ยมเสริมพลัง  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  สู่ความส าเร็จโครงการฯ          

    รูปแบบ Focus Group และเยี่ยมบ้าน สัมภาษณ์ เชิงลึก กลุ่ ม
ตัวอย่างมารดาที่มีภาวะซึมเศร้า  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวน
การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของโครงการฯ เยี่ยมบ้านแม่ซึมเศร้าหลัง
คลอด สัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลรายบุคคลในพ้ืนที่น าร่อง  6 แห่ง ได้แก่        
จ. สงขลา นครศรีธรรมราช  เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี บุรีรัมย ์
    สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ 
    น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์ประมวลผลเพ่ือจัดท ารายงานผล
การศึกษาการพัฒนาระบบการป้องกันภาวะซึมเศร้าในมารดา เพ่ือลูก
รักพัฒนาการสมวัยในขวบปีแรกฉบับสมบูรณ์ 

4.๑.๖ กลุ่ม... 
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4.๑.๖ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๓) การด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

    มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและ
ค ว าม รู้  (Data Management & 
Knowledge Management) 

   รายงานการจัดท าข้อมูล & ความรู้รายบุคคล ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. ๖๓ ดังนี้ 

กลุ่มงาน บุคลากร ส่งแล้ว ไม่ส่ง 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 18 11 7 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 12 4 8 
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 12 3 9 
กลุ่มอนามัยวัยท างาน 11 8 3 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ 8 4 4 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 15 12 3 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 5 5 - 
กลุ่มอ านวยการ 36 14 22 

รวมทั้งหมด 117 61 56 
    ข้อเสนอเห็นควรจัดท าแผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด าเนินงาน 3 เรื่องหลัก 
ได้แก่ 
    ๑. ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม                   
และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
    ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
    ๓. พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมของส านักส่งเสริมสุขภาพ
ให้เป็นหมวดหมู่ 

๔) การพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ๑. วันที่ ๑๙ ม.ค ๖๓ ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ 
วิ จั ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ค รั้ ง ที่ 
3/2563 

    ประชุมระดมความคิดการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการจัดการ
ข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม และวางกรอบการจัดการความรู้ 
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  ส านักส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ” 
    สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ : ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการจัดท าข้อมูลความรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  
แบ่งเป็นการประชุม 2 รุ่น  
    รุ่นที่ 1  ข้าราชการสายสนับสนุน   พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานกระทรวง วันที่ 20 – 21 ก.พ. ๖๓  
    รุ่นที่ 2  นักวิชาการ วันที่ 24 – 25 ก.พ. ๖๓ 

 
 

ที่ประชุม... 
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ทีป่ระชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ให้น าผลการวิจัยโครงการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันภาวะซึมเศร้าในมารดาเพ่ือ    

ลูกรักพัฒนาการสมวัยในขวบปีแรก ไปปรับใช้กับการขับเคลื่อนงานอนามัยและเด็ก 
๒. โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค าสอนพ่อ” ในพ้ืนที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน       

อันเนื่องจากพระราชด าริ ฯ ให้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

4.1.๗ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๑) งานพัฒนายุทธศาสตร์ 
 

    ๑ . ตรวจสอบการขออนุมัติ การใช้
งบประมาณตามแผน / การปรับแผนปี 
2563 / ประสานการแก้ไขข้อมูลการปรับ
แผนปี 2563 
    ๒. ติดตามการใช้งบประมาณร่วมกับ
กลุ่มอ านวยการ และรายงานผลการใช้
งบประมาณ ทุกวันที่ 15 
    ๓. ประชุมตามภารกิจ เช่น ประชุม 
คกก.ขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน / FIN / 
หัวหน้ากลุ่ม  บรย. / คณะท างานกลุ่ม
ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการตามค าสั่ง
คณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฯ 

จัดท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ส านั กส่ ง เสริมสุ ขภ าพ 
รอบ 6 เดือนหลัง 

๒) งานพัฒนาระบบบริหาร 
 

    ๑. วันที่ 27 – 28 ม.ค. ๖๓ ประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
และพัฒนาระบบบริหารราชการ เพ่ือ
พัฒนาแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร   
    สิ่งที่ได้รับ 
    (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ
และสามารถเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการได้ถูกต้อง 
    (๒ ) บุ ค ล าก รมี ค วาม รู้  มี รู ป แบ บ
ความคิดที่เป็นระบบมากขึ้นในการจัดท า
ผลการด าเนินงาน 
    2. วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๓ จัดท ารายงาน
การประชุมผลติดตามก ากับตัวชี้วัดค า
รับรองการปฏิบัติราชการส านักส่งเสริม
สุขภาพ ครั้งที่ 2  

จัดประชุมคณะกรรมการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร
บริห ารจัดการภาครั ฐ 
PMQA 

4.1.๗ กลุ่ม... 
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4.1.๗ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๓) งานบริหารจัดการข้อมูล     ๑. จัดท าต้นฉบับรายงานประจ าปี 2562 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
และส่งส านักพิมพ์ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 300 เล่ม 
(120 หน้า) จ านวนเงิน 180,000 บาท 
    ๒. บันทึกข้อมูล “แม่ตาย”ในระบบ DOH / ตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ / DM & KM รายบุคคลบนเว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    ๓. สนับสนุนการจัดประชุมกลุ่มภารกิจ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ DOH หากพบปัญหาให้ประสานผู้ดูแลระบบเพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขให้สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน 
๒. ประธานเน้นย้ าให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนส านักส่งเสริม

สุขภาพเป็น Digital office  
๒. รายงานประจ าปี 2562 ส านักส่งเสริมสุขภาพ หากได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคีเครือข่าย

จะพิจารณาจัดท าเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบ e-Book 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

4.1.๘ กลุ่มอ านวยการ 
ภารกิจ / โครงการ / 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน/สิ่งที่ได้รับ 

๑) งานการเงินและบัญชี     เงินงบประมาณ เดือนมกราคม 256๓ 
    ๑. ยืม ๑ ราย เป็นเงิน 980,210.- บาท 
    2. คืนเงินสด ๘ ราย เป็นเงิน 15,336.-บาท 
    3. ส่งใช้เงินยืม ๑๐ ราย เป็นเงิน 4,066,882.-บาท 
   เงินนอกงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2562 
    ๑. ยืม 1 ราย เป็นเงิน 158,500.-บาท 
    ๒. คืนเงินสด ๑ ราย เป็นเงิน 947.-บาท 
    ๓. ส่งใช้เงินยืม 1 ราย เป็นเงิน 4,351.-บาท 
*** ส่งเบิก ๓9 เรื่อง เป็นเงิน 1,๖๓๐,๐๕๖.๙๘ บาท 

2) งานพัสดุและครุภัณฑ์ทาง
วิชาการ 

    1. การด าเนินการจัดซื้อนมผง เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
    - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 29 ม.ค. ๖๓ กับบริษัท ดีเคเอส
เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
    นมดัดแปลงส าหรับทารก (สูตร 1) งวดที่ 1 จ านวน 59,256 กิโลกรัม 
ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 28 เม.ย. ๖๓ / งวดที่ 2 จ านวน 40,744 กิโลกรัม 
ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 27 มิ.ย. ๖๓ 

 

๔.๑.๘ กลุ่ม... 
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4.1.๘ กลุ่มอ านวยการ (ต่อ) 
ภารกิจ / โครงการ / 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน/สิ่งที่ได้รับ 

     นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก (สูตร 2) งวดที่ 1 
จ านวน 83,914 กิโลกรัม ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 28 เม.ย. ๖๓ / งวดที่ 2 
จ านวน 56,086 กิโลกรัม ครบก าหนดส่งมอบวันที่27 มิ.ย. ๖๓ 
    *** การส่งมอบนมผงในงวดที่ 1 ทั้ง 2 รายการ บริษัท ฯ คาดว่าจะส่ง
มอบประมาณเดือน มี.ค. ๖๓ 
    2. การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ได้แก่ 
    - จ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเผยแพร่ผลงานขององค์กร 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 485,000.- บาท (กลุ่มอนามัยวัยท างาน)  
    - จ้ างประเมินและวิ เคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 1 รายการ เป็น เงิน 
50,000.-บาท (กลุ่มอนามัยวัยท างาน)  
    - จ้างประเมินและวิ เคราะห์ข้อมู ล ฯ จ านวน 1 รายการ เป็น เงิน 
50,000.-บาท (กลุ่มอนามัยวัยท างาน)  
    - จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศนโยบาย ฯ จ านวน 
1 รายการ เป็นเงิน 250,000.- บาท (กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น)  
    - ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 27 รายการ เป็นเงิน 337,167.70 บาท 
(กลุ่มอ านวยการ)  
    - จ้างท าโปรแกรมบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ จ านวน 1 รายการ 
เป็นเงิน 20,000.-บาท (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก)  
    3. ค่าครุภัณฑ์ 
    - ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 353,900.- บาท 
    - ค รุภั ณ ฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง  จ าน วน  1  รายการ  เป็ น เงิน 
2,576,000.- บาท 
    ๔. งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
    (1) ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยเรียน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
498,000.- บาท (รอด าเนินการออกใบสั่ง)  
    (2) ปรับปรุงห้องน้ าชายหญิง จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,500,000.- 
บาท ด าเนินการขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต
งานและก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง / กองแบบแผนก าลังเร่งด าเนินการ
จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง  
    ***คาดว่าจะประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน ฯ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.พ. ๖๓ 
     ***งานพัสดุจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ ในระบบ e-
GP ของกรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจะแจ้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุทราบ 

๔.๑.๘ กลุม่... 
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4.1.๘ กลุ่มอ านวยการ (ต่อ) 
ภารกิจ / โครงการ / 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน/สิ่งที่ได้รับ 

3) งานยานพาหนะและ
อาคารสถานที่ 

     ระบบควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ 
    ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ ด าเนินการดังนี้ 
    1. ส่งแบบ 3 ให้งานยานพาหนะล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
    - หา้มน ารถออกหากไม่มีใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ยกเว้น กรณีเร่งด่วน 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งการให้น ารถออกได้ โดยพนักงานขับรถยนต์
น าแบบ 3 ที่ยังไม่มีผู้มีอ านาจลงนาม น าติดรถไปด้วย 
ทุกครั้งและเม่ือน ารถกลับมาจากปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเลขไมล์ 
ทันที 
    2. งานยานพาหนะจัดรถยนต์ราชการ โดยน าใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ราชการ (แบบ 3) ใส่ไว้ในรถก่อนน ารถออกทุกครั้ง 
    3. พนักงานขับรถยนต์กรอกเลขไมล์ก่อนและหลังเดินทาง แบบ 3 
โดยผู้ขอใช้รถตรวจสอบความถูกต้อง 
    4. หลังจากที่น ารถกลับจากปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วให้พนักงานขับรถยนต์
บันทึกเลขไมล์ ในแบบ 4 ทันที 
     5. หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบความถูกต้องของเลขไมล์ 
และสถานที่ที่ขอใช้รถยนต์ราชการตาม แบบ 3 และ แบบ 4 และรวบรวมเข้า
แฟ้ม หากไม่ถูกต้อง ด าเนินการดังนี้ 
    - กรณีมีการปรับแก้ไขให้ขีดคร่อมและเขียนใหม่โดยผู้ขอใช้รถและผู้ตรวจ
ลงชื่อก ากับทุกจุดและห้ามมีรอยลบ 
    - กรณีระยะทางของสถานที่กับเลขไมล์ไม่ตรงกัน แบบ 3 ให้ระบุจ านวน
เที่ยวไป - กลับ หรือ ระบุสถานที่เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตรงกับเลขไมล์ที่ใช้ไป
หรือต้องขออนุญาตตาม แบบ 3 ทันที (ถ้ามี) 
    - พนักงานขับรถยนต์ บันทึกใน แบบ 4 
    - หัวหน้ายานพาหนะตรวจสอบความถูกต้องของเลขไมล์และสถานที่ที่ขอ
ใช้รถยนต์ราชการตาม แบบ 3 และ แบบ 4 และรวบรวมเข้าแฟ้ม 
     อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันดีเซล) 
    - เดือนมกราคม 256๓ จ านวน 1,556.74 ลิตร 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรในการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุภายในกลุ่มงาน 
๒. เนื่องจากมีเสียงสะท้อนหมึกพิมพ์หมดเร็วขอให้งานพัสดุและครุภัณฑ์ทางวิชาการ

ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานหมึกพิมพ์ 
๓. เน้นย้ าขั้นตอนและระเบียบการขอใช้รถยนต์ราชการให้บุคลากรในส านักส่งเสริมสุขภาพ  

ได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

  5.1 ส านักส่งเสริมสุขภาพเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวดมนต์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ ขอเชิญบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพร่วมกิจกรรม  
  ๕.๒ การประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ ๕/2563 ประธานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.0๐ น. 
 
 
 
 
 

(นางสาวประภัสสร นุชนิยม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


