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สรุปมติการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 3/๒๕๖3 เม่ือวันที่ 21 มกราคม ๒๕๖3 

วาระ เร่ือง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธาน
แจ้งให้ทราบ 

   1. ขอให้บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพฝึกการแผ่เมตตา ซึ่งจะท ำให้ผู้ปฏิบัติประจ ำมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ โดยให้ฝึก          
แผ่ให้ตนเองก่อน ให้ต้ังสติสัมปชัญญะ หำยใจลึก ๆ ยำว ๆ ส ำรวมกำย วำจำ ใจ ให้ต้ังมั่นแล้วจึงแผ่เมตตำไว้ในใจสักครู่ แล้วแผ่ให้ผู้อื่น 
ว่ำเรำได้บ ำเพ็ญกุศลให้แล้ว และขออโหสิกรรมจะท ำให้รู้สึกปล้ืมปิติขึ้นมำ ถ้ำแผ่เมตตำด้วยพลังจิตท่ีดีท ำทุกอย่ำงท่ีเป็นบุญจะท ำให้ชีวิต
รุ่งเรือง และฝึกการให้อภัยซ่ึงกันและให้มีพรหมวิหาร 4 ซึ่งแปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมส าหรับทุก
คน เป็นหลักธรรมประจ าใจท่ีจะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ ได้แก่ 
   เมตตา     ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข 
   กรุณา      ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
   มุทิตา      ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
   อุเบกขา   การรู้จักวางเฉย            

- รับทรำบ 

    2. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ ด้วยระบบ GPS โดยจับระยะทำงท่ีขออนุมัติจำกต้นทำง
ถึงปลำยทำง ดังนั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบกำรขอและใช้รถยนต์รำชกำรเดินทำงไปรำชกำรมีควำมรอบคอบและระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหำ
ภำยหลัง    

- รับทรำบ 
 
 

    3. อธิบกรมอนามัยให้นโยบายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงำนในหน่วยงำนสังกัดกรมอนำมัย กรณีจ้ำงเพื่อทดแทน กรณีจ้ำง
ต่อจำกสัญญำเดิม หรือจ้ำงเพิ่มใหม่ ให้เสนออธิบดี/รองอธิบดี พิจารณาอนุมัติเท่านั้น และเน้นให้ทุกหน่วยงำนเพิ่มประสิทธิภำพ
ก ำลังคนให้มำกท่ีสุด ลดงำนประจ ำท่ีไม่ส ำคัญและไม่มีผลต่อกำรขับเคล่ือนงำนตำมนโยบำย  

- รับทรำบ 
 
 

    4. ผลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการส านักส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ค ำถำม คือ 1. ท่ำนคิดว่ำจะพัฒนำ
ส ำนักส่งเสริมสุขภำพในทำงด้ำนใด 2. ท่ำนคิดว่ำกลุ่มงำนท่ีท่ำนปฏิบัติรำชกำรอยู่ตรงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเหมำะสมกับท่ำน
หรือไม่ ถ้ำไม่เหมำะสม ให้เลือกกลุ่มงำนท่ีเหมำะสม 3. เหตุผลในกำรเปล่ียนกลุ่มงำน โดยมีผู้ตอบจ ำนวน 40 คน มีจ านวน 5 คนที่ขอ
ย้ายกลุ่ม ซ่ึงจะเชิญมาสนทนาต่อไป 

- รับทรำบ 
 
 

    5. งบประมาณพลางก่อนของส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับจัดสรรประมาณ 44 ล้านบาท (รวมทุกงบ) และมีผลการเบิกจ่าย        
ร้อยละ 35%  ในกำรจัดสรรงบประมำณภำยในส ำนักส่งเสริมสุขภำพรอบ 6 เดือนแรก ตัดเข้ำส่วนกลำง 25% ส่วนรอบ 6 เดือนหลัง 
จะตัดเข้ำส่วนกลำง 30% ทุกโครงกำร ซึ่งจะใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพัฒนำองค์กรและอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็นตำมตัวชี้วัด 
 

- รับทรำบ 
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วาระ เร่ือง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธาน
แจ้งให้ทราบ (ต่อ) 

   6. ประธานและหัวหน้ากลุ่มลงนามเจตจ านงองค์กรสร้างสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคล่ือนกรมอนำมัยสู่ 
กำรเป็นองค์กรสร้ำงสุข บุคลำกรสุขภำพดีท้ังกำยใจ มีควำมมั่นคงในอำชีพ และอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำพดี  โดยมีควำม
มุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินกำรใน 3 มิติ ดังนี้ มิติท่ี 1 บุคลำกรในองค์กรมีสุขภำพดี (Happy Body) มิติท่ี 2 กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้  
(Data Management & Knowledge Management)  มิติท่ี 3 ควำมผูกพันต่อองค์กร 

- รับทรำบ 
 

 

    7. ประธานประกาศนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ - รับทรำบ 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรอง
รายงานการประชุม   

   - ไม่มีผู้ขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม และสำมำรถ Download ได้ท่ีเว็บไซด์ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 
 

- รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 

วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง     - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณส านักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 20 มกรำคม ๒๕๖3 สรุปดังนี้ 
  งบประมำณท้ังส้ิน 16,078,339.00.- บำท 

- งบด ำเนินงำน (โครงกำร)  15,324,349.- บำท - ค่ำใช้จ่ำยข้ันต่ ำตำมสิทธิ 753,990.- บำท 
ในภำพรวมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณส านักส่งเสริมสุขภาพ 44.73% ทั้งนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบพลางก่อน ไตรมาสที่ 1= 73% 
ไตรมาสที่ 2= 100% 
   ประธำนได้มีกำรก ำกับ ติดตำม กำรใช้งบประมำณของแต่ละกลุ่ม รวมท้ังก ำชับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำส่ือต่ำง ๆ กำรจัดซื้อนมเอดส์              
และครุภัณฑ์ ตำมรำยกำรท่ีได้รับกำรจัดสรรงบลงทุนปี 2563 ให้เสร็จส้ินโดยเร็ว และขอให้ทุกกลุ่มทบทวนกิจกรรม/โครงการตาม
แผน หากมีกิจกรรมใดไม่สามารถจัดได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ให้ตัดงบประมาณเข้าส่วนกลางส านักส่งเสริมสุขภาพ  ส่วนงบ
นมเอดส์ให้ประสำนกับกองคลังเรื่องควำมชัดเจนในกำรตัดยอดงบประมำณท่ีเหลือหลังจำกจัดซื้อนมเอดส์เรียบร้อยแล้ว 

- รับทรำบ 
 
 
 

วาระที่ 4  เร่ืองเพื่อทราบ
และพิจารณา 

   - รายงานผลการด าเนินงานเดือนธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน และแผนปฏิบัติการเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
   สำมำรถดูรำยละเอียดได้ทำงเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ เมนู รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมสุขภำพ  ประธำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ดังนี้ 
    กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ให้วิเครำะห์จุดอ่อนของโปรแกรม 9 ย่ำงเพื่อสร้ำงลูก และหำวิธีกำรส่ือสำรให้กลุ่มเป้ำหมำยลงทะเบียน
มำกขึ้น โดยเฉพำะในระดับชุมชนเนื่องจำกผลกำรประเมินพบว่ำ ส่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอยู่ท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ไม่มีกำรเผยแพร่
ต่อไปยังพื้นท่ีหรือชุมชน และขอให้ประธำนช่วยส่ือสำรในช่องทำงของผู้บริหำรกรมอนำมัย ส่วนกำรจัดประชุมวิชำกำรอนำมัยแม่และ
เด็กรวมกับเรื่อง ธำลัสซีเมีย ด้วย และมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์น าเร่ือง การประชาสัมพันธ์โปรแกรม 9 ย่างเพื่อสร้างลูก เป็นวาระ
เพื่อทราบในการประชุมกรมอนามัยคร้ังต่อไป 

- รับทรำบ 
- มอบกลุ่มอนำมัยแม่และ
เ ด็ ก แ ล ะ ก ลุ่ ม บ ริ ห ำ ร
ยุทธศำสตร์ด ำเนินกำร 
 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ    5.1 ประธำนมอบกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดบางไผ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
   5.2 กำรประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพคร้ังที่ 4/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมส ำนัก
ส่งเสริมสุขภำพ อำคำร 7 ช้ัน 3 กรมอนำมัย   

- รับทรำบ/มอบกลุ่มบริหำร
ยุทธศำสตร์ ด ำเนินกำร 
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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 3/๒๕63 

วันที่ 21 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ 

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

๑. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ        ประธาน 
๒. นางพรรณี  เทียนทอง ที่ปรึกษาส านักส่งเสริมสุขภาพ  
๓. นางกันยารัตน์  กาสลัก  ที่ปรึกษาส านักส่งเสริมสุขภาพ  
4. แพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
5. รอ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ   
6. แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
7. นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
8. นางอัญชลินทร์ ปานศิริ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
9. นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
10. นางสาวปวีณา สุขพรรณพิมพ์ แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยท างาน 
11. นางสาวจรรยา ทองทิพย์ แทนหัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
12. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
13. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
๑4. นายวสุรัตน ์ พลอยล้วน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
๑5. นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ กลุ่มอนามยัแม่และเด็ก 
๑6. นางสาววัลนภิา ชัณยะมาตร์ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
๑7. นางสาวศรินทรา พินิจกุล  กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
๑8. ว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา  กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
๑9. นางมลิวัลย ์  ศรีม่วง   กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
20. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
21. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
๒2. นางสาวปิยวด ี พิศาลรัตนคุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
๒3. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
๒4. นายพิพัฒน์  นาคนิกร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
๒5. นางสาวธีระนุช อินสอน  กลุม่บริหารยุทธศาสตร์ 
๒6. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ     กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
๒7. นายณัฐากร  บัวแก้ว  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
๒8. นางสาวนภาพร บุตรจันทร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๒9. นางวิชชุพร  เกตุไหม  กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
30. นางสาวภัทราพร เทวอักษร กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
31. นางกมลชนก ศรีศาสตร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๓2. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๓3. นางสาวศิริรัตน์ ประเสริฐ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 

34. นาง... 
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๓๔. นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร   กลุ่มอ านวยการ 
๓๕. นางสาวนพวรรณ เมฆเจริญ กลุ่มอ านวยการ 
๓๖. นางสาววิไลวรรณ รักไร่  กลุ่มอ านวยการ 
๓๗. นางสาวศิรินภา ภู่เทศ  กลุ่มอ านวยการ 
๓๘. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล กลุ่มอ านวยการ                                                            
๓๙. นางสาวณภาภัช สณศิริ  กลุ่มอ านวยการ 
๔๐ นางสาววริษฐา โพธิ์กลางดอน กลุ่มอ านวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
   ที่ประชุมกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย ท าสมาธิแผ่เมตตา ประธานกล่าวถึงประโยชน์ของการ
สวดมนต์และแผ่เมตตา และขอให้บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพฝึกการแผ่เมตตา ซึ่งจะท าให้ผู้ที่ปฏิบัติเป็น
ประจ ามีจิตใจอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะ มีความส ารวมกาย วาจา และใจ โดยให้ตั้งมั่นแล้วแผ่เมตตา เริ่มจาก
การให้ฝึกแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนแล้วแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและขออโหสิกรรม จะท าให้รู้สึกปลื้มปิติ ซึ่งถ้าแผ่เมตตา
ด้วยพลังจิตที่ดีจะท าให้ชีวิตรุ่งเรือง ฝึกการให้อภัยซึ่งกันและให้มีพรหมวิหาร 4 ซึ่งแปลว่า ธรรมของพรหมหรือ
ของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ 
ได้แก่ เมตตา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข กรุณา คือความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มุทิตา คือความยินดี
เมื่อผู้อืน่ได้ดี และอุเบกขา คือการรู้จักวางเฉย  
    ประธานกล่าวเปิดการประชุม และน าเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม   
แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 1.1  ส านักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ด้วยระบบ GPS ซึ่งวัดระยะทางที่ขออนุมัติจากต้นทางถึงปลายทาง มีข้อสังเกตจากผลการ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ว่ามีระยะทางการใช้รถยนต์ราชการเกินกว่าระยะทาง     
ที่ก าหนด ดังนั้นในการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ ให้ผู้ขออนุมัติเขียนแผนการเดินทางให้ละเอียดและกรณีต้อง
ออกนอกเส้นทางต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น 

1.2 อธิบดีกรมอนามัยให้นโยบายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด
กรมอนามัย กรณีจ้างเหมาเพ่ือทดแทน จ้างเหมาต่อจากสัญญาเดิม หรือจ้างเพ่ิมใหม่ ให้เสนออธิบดีกรมอนามัย
หรือรองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาอนุมัติเท่านั้น และให้ทุกหน่วยงานเพ่ิมศักยภาพก าลังคนให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดงานประจ าที่ไม่ส าคัญและไม่มีผลต่อการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบาย 

1.3 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประกอบด้วย 3 ค าถาม ได้แก่ (1) จะพัฒนาส านักส่งเสริมสุขภาพด้านใด (2) กลุ่มงานที่ปฏิบัติราชการอยู่   
ตรงกับความความรู้ ความสามารถ เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมประสงค์จะไปปฏิบัติงานที่กลุ่มงานใด และ 
(3) เหตุผลในการเปลี่ยนกลุ่มงาน ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน มีจ านวน 5 คน ที่ขอย้ายกลุ่ม 

  1.4 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก ตามกรอบ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับจัดสรรประมาณ 
44,478,339.-บาท (รวมทุกงบ) แบ่งส าหรับใช้บริหารจัดการภายในหน่วยงาน ร้อยละ 25  สิ้นไตรมาส 1  

เบิกจ่าย... 
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เบิกจ่ายได้ร้อยละ 35 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณรอบ 6 เดือนหลัง จะแบ่ง
ส าหรับใช้บริหารจัดการภายในหน่วยงาน ร้อยละ 30 ทั้งนี้เพ่ือใช้ในภารกิจสนับสนุนและใช้ในงานอ่ืน ๆ         
ทีจ่ าเป็นตามภารกิจและตามนโยบาย 

  1.5 ประธานและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม ลงนามและประกาศเจตจ านงส านักส่งเสริมสุขภาพ
เป็นองค์กรสร้างสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสร้างสุข 
บุคลากรสุขภาพดีทั้งกายใจ มีความมั่นคงในอาชีพ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักส่งเสริม
สุขภาพได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการใน 3 มิติ ดังนี้ 

  มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)  
   1) ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักการดูแลตนเอง ใช้ชีวิต                 
ให้เป็นประโยชน์ และไม่เป็นภาระของผู้อื่น 

2) จัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีกิจกรรม          
ทางกายเพิ่มมากขึ้น 

3)  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดต้นแบบทางด้านสุขภาพ (Health Model) 
  มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)  

1) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เผยแพร่ให้ ทุกคน
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  2) ผู้บริหารผลักดันให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และศึกษาวิจัย 
  3) สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างและพัฒนา                  

ขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยมืออาชีพ 
  มิติที ่3 ความผูกพันต่อองค์กร  
  1) สร้างให้บุคลากรมีความรู้สึกนึกคิดเชิงบวก มีความรู้สึกรัก ผูกพัน เชื่อมั่นในเพ่ือนร่วมงาน 

เต็มใจทุ่มเทเสียสละ เพ่ือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก  
  2) ผู้บริหารมีความเสมอภาค ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน รวมทั้ ง 

รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้เกียรติเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
  3) บุคลากรทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีส่ วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
4) จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากรอย่างเสมอภาคและถ้วนทั่วทั้งองค์กร 

มติที่ประชุม - รับทราบและกลุ่มต่างๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖3 
รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562           

ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม ตามหนังสือส านักส่งเสริมสุขภาพ ที่ สธ 0923.02/ว 441  ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
ซึ่งสามารถ Download รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

  มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖3 
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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 20 มกราคม 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 
มีสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 ดังนี้ 

กลุ่ม 
งบประมาณ 

จ านวนได้รับจัดสรร (บาท) จ านวนเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 4,223,921.00 1,533,511.00  36.31 
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 3,445,800.00 1,676,979.00  48.67 
กลุ่มอนามัยวัยท างาน 1,613,475.00 902,456.00 55.93 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 251,500.00 161,280.00 64.13 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 120,000.00 50,658.00 42.22 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 2,170,875.00 450,165.00 20.74 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 874,000.00 495,528.00 56.70 
กลุ่มอ านวยการ 2,574,641.00 1,477,314.02  57.38 

งบกลาง 
50,137.00 50,137.00 100.00 

 106,827.90  
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าตามสิทธิ 753,990.00 286,677.41 38.02 
รวม 16,078,339.00 7,191,533.33 44.73 

   ประธานได้มีการก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่ม โดยให้เร่งด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเน้นย้ าให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดท าสื่อ การจัดซื้อนมผงเพ่ือป้องกันการ
ติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก และจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 หมวดงบลงทุน ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
  ในการนี้ประธานให้ทุกกลุ่มภารกิจทบทวนแผนปฏิบัติราชการ หากกิจกรรมใดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน หรือไม่สามารถด าเนินการได้ในเดือนมีนาคม 2563 ให้ตัดงบประมาณเข้าส่วนกลาง
เพ่ือไปใช้ในการบริหารจัดการส านักส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมจ าเป็นเร่งด่วน ในส่วนของงบประมาณที่เหลือ
จากการจัดซื้อนมผงเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตกลงราคา           
ให้ผู้รับผิดชอบประสานกองคลังใช้เกิดความชัดเจน กรณีตัดยอดงบประมาณท่ีเหลือคืนกรมอนามัย 

มติที่ประชุม - รับทราบและกลุ่มต่างๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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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 

    1. วันที่ 13 ธ.ค. 62  ประชุม
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทางการ
ท บ ท วน และวิ เค ราะห์ ส า เห ตุ 
การตายมารดา 

    1.ศึกษาและพิจารณาแนวทางการเก็บ
ข้อมูล Late Maternal Death น าไปใช้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2 .ให้ ป ระธาน  MCH Board ระดั บ
จังหวัด เข้าร่วมการทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดาระดับเขต 

    1. วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓
สรุปการด าเนินงานความ
ร่วมมือด้านการยุติการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและ
ซิ ฟิ ลิ ส จ า ก แ ม่ สู่ ลู ก 
(EMTCT) ประสบการณ์
ไทยสู่โลก  
     ๒. วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ 
ประชุม มารดาและทารก
ปริก าเนิด ครั้งที่ 2 
    ๓. วันที่ 19-20 ก.พ. 63 
ป ระชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ที ม
ทบทวนและวิ เค ราะห์
สาเหตุการตายมารดา  

2) งานเด็กปฐมวัย 

    1. วันที่  18 – 19 ธ.ค. 62 
ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ
ขั บ เค ลื่ อ น แ ผ น แ ล ะบั งคั บ ใช้ 
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
 

    1. ถ่ายทอดแผนการบังคับใช้ พ.ร.บ.
ควบคุมการส่ งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
(พ.ศ.2563 - 2565) 
    2.แผนการด าเนินงานในการขับเคลื่อน
บังคับใช้  พ.ร.บ. Milk Code ในพ้ืนที่ปี 
พ.ศ. 2564-2565 
    3. วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขในการด าเนินงานขับเคลื่อน
บังคับใช้ พ.ร.บ. Milk Code ในพ้ืนที ่

   ๑. วันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค. ๖๓ 
ประเมินติดตามและการ
เก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง
เด็กปฐมวัย (DSPM) 
    ๒. วันที่  ๗ ก.พ. ๖๓ 
ประชุมหารือการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการ 
    ๓. วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๓ 
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ให้ความเห็นตาม พ.ร.บ. 
Milk Code 
 
 

4.1.1 กลุ่ม... 
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 4.1.1 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

2) งานเด็กปฐมวัย 

    2 . วันที่  26 – 27 ธ.ค. 62 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ทั กษะ พัฒ นาความรู้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือการขับเคลื่อน พ.ร.บ.
ควบคุมการส่ ง เสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 

    1. ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด (4P) การตลาดนมผงในอดีต
ถึงปจัจุบัน ที่มาและความส าคัญ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ และ
ประกาศกระทรวงที่เก่ียวข้องจ านวน 10 ฉบับ 
    2. แนวทางการขับเคลื่อนและการบังคับใช้กฎหมาย การด าเนินงาน
เฝ้าระวังติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งระบบเฝ้าระวังเชิงรุกและ
ระบบการเฝ้าระวังเชิงรับ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการรายงานการตรวจเฝ้า
ระวังและการายงานเมื่อพบกรณีละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
    3. ผู้เข้าประชุมร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์การละเมิด
พ.ร.บ. Milk Code และฝึกเขียนรายงานการละเมิดตามแบบฟอร์ม 
    4. ผู้เข้าประชุมร่วมกันวางแผนติดตามการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิ ง
รับและการรายงานกรณีมีการละเมิด พ.ร.บ. Milk Code  ในพ้ืนที ่

    3. วันที่ 15 ม.ค. 63 ประชุม
คณะท างานโครงการ ๙ ย่างเพ่ือ
สร้างลู ก เพ่ื อความร่วมมือด้ าน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

    1. ให้ผู้จัดการโครงการฯจัดท าร่างตารางการโพสและน าเข้าวาระที่
ประชุมคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2563 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ เพ่ือขอความร่วมมือหน่วยงานส านัก/ สถาบัน/กอง ที่
รับผิดชอบเนื้อหาหลักช่วยจัดท าเนื้อหา 
    2. ขอความร่วมมือศูนย์สื่อสารธารณะ ช่วยโพสและแชร์ เช่น วิดีโอ
ประชาสัมพันธ์โครงการโดยมีคุณเบณซ์ พรชิตา ณ สงขลา และคุณ   
พอลล่า เทเลอร์ เป็นพรีเซนเตอร์ หรือให้ช่วยแชร์โพสต่าง ๆ จากเพจ   
9 ย่างเพ่ือสร้างลูก ผ่านช่องทางการสื่อสารของกรมอนามัย 
    3. ขอความร่วมมือกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ วิดีโอ และโพสจากเพจ 9 ย่างเพ่ือ
สร้างลูกผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

    4. เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนระบบฐานข้อมูล (Software and 
Hardware) 

    4 . วันที่  17  ม .ค . 63  การ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย
แห่งชาติ ครั้งที่ 25 

    1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดประชุมสัมมนา
วิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 
    2. ก าหนด timeline ของการจัดงาน โดยให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนผู้เข้าร่วมงานและการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด 

    3. ก าหนดธีมงานโดยมีแนวคิด “Seamless service management 
system of Thalassemia : การบริหารจัดการระบบการให้บริการ
งานธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ” 

 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. ให้วิเคราะห์จุดอ่อนของโปรแกรม 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก และหาวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับชุมชน เนื่องจากผลการประเมินพบว่าสื่อประชาสัมพันธ์
ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีการเผยแพร่ต่อไปยังพ้ืนที่หรือชุมชน ทั้งนี้ในการ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรม ๙ ย่างเพ่ือสร้างลูก ประธานจะน าไปสื่อสารผ่านช่องทางของผู้บริหารกรมอนามัย โดย
มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์น าเรื่องการประชาสัมพันธ์โปรแกรม 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก เสนอเป็นวาระเพ่ือทราบ
ในการประชุมกรมอนามัยครั้งต่อไป 

๒. การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ให้บูรณาการจัดประชุมร่วมกับ
การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

   4.1.2 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1) โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 

    ๑. วันที่ ๓ ม.ค.  ๖๓ ประชุม
เตรียมการจัดกิจกรรมรณ รงค์
สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ เด็ก
วัยเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 

    สิ่งที่ได้เรียนรู้/ความท้าทาย 
   ๑. รูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2563 ของกระทรวง
สาธารณสุข ก าหนด Theme “เล่นเปลี่ยนโลก” เน้นการจัดกิจกรรม
ร่วมคิดร่วมท า สร้างพฤติกรรมและทัศนคติเชิงบวก แก่เด็กและเยาวชน 
    ๒. รูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี พ.ศ. 256๔ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ควรหมุนเวียนหน่วยงานเป็นเจ้าภาพร่วม จาก 2 
หน่วยงาน  เป็น 3 หน่วยงาน โดยกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลัก 

    ๒. วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓  
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชน เนื่องในงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2563  

    สิ่งที่ได้เรียนรู้/ความท้าทาย 
กิจกรรมในบูธนิทรรศการและเวทีกลาง มีดังนี้ 

- ชูตบาสกระชากความสูง - มหัศจรรย์พลังผักผลไม้ 5 สี 
- จับคู่ดื่มนมจืดยืดความสูง - เรียงป้ายคาส่งเสริมการดื่มนม 
- เกมส์หมุนวงล้อให้ความรู้ - เรียนรู้ตรา Healthier Choice 
- ตั้งสมาธิตั้งขวด - เกมส์บิงโกมหาสนุก 

โดยกิจกรรมเน้น การจัดกิจกรรมแบบร่วมคิดร่วมท า สร้างพฤติกรรม
และทัศนคติเชิงบวก ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมั่น
ในตัวเอง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชน 

 
 
 

4.1.2 กลุ่ม... 
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 4.1.๒ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๒) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

    1 . วั น ที่  ๙  - ๑ ๑  ธ .ค . ๖ ๒ 
ประชุมเสริมพลังการด าเนินงาน
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามั ย เด็ กและเยาวชน ในถิ่ น
ทุรกันดารไกลมาก จ.แม่ฮ่องสอน 
และ จ.เชียงใหม่ 

    สิ่งที่ได้เรียนรู้/ความท้าทาย 
    พ้ืนที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ า
ไม่มีคุณภาพ และพบสารเคมีในเลือดจากการใช้สารเคมีการเกษตร การ
จัดการขยะยังไม่ถูกสุขวิธี รวมถึงห้องพยาบาลยังขาดอุปกรณ์ เวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ ดังนั้นคณะได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ในการแก้ปัญหา 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมประเด็นปัญหาเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

    ๒ . วันที่  ๑๔ - ๑๗ ธ.ค. ๖๒ 
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลที่จ าวัดสามเณรโรงเรียน
พระปริยั ติ ธรรม  จ .เชี ยงราย /      
จ.พะเยา / จ.น่าน / จ.แพร่ 

    สิ่งที่ได้เรียนรู้/ความท้าทาย 
    ๑. ถอดบทเรียนผลการด าเนินงานและสถานการณ์ด้านสุขภาพของ
สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และตรวจเยี่ยมบริบทแวดล้อม     
ที่จ าวัดสามเณร สภาพแวดล้อม ส้วม โรงครัว และจุดบริการน้ าดื่ม  
    ๒. ผลักดันให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้บริการเชิงรุกเป็นพ่ี
เลี้ยงดูแลโรงเรียน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม 

แผนการด าเนินงาน 
๑. วันที่ ๒๙ – ๓๐ ม.ค. ๖๓ ประชุมพัฒนาแนวทางเเละเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ ด้านสุขภาพ

เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
๒. Try Out เครื่องมือ แบบส ารวจ ความรู้ เจตคติ ในการป้องกัน ภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน 4 ภาค 

- วันที่ 3 - 5 ก.พ. 63 จ. ชลบรุี 
- วันที่ 11 - 14 ก.พ. 63 จ.ตรัง 
- วันที่ 17 - 19 ก.พ. ๖๓ จ.เพชรบูรณ์ 
- วันที่ 24- 26 ก.พ. 63 จ.สุรนิทร์ 

๓. วันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ ประชุมพัฒนาสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๔. วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ MOU ระบบฐานข้อมูลร่วม 
๕. วันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังการพัฒนาแนวทางส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

4.1.3 กลุ่ม... 
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4.๑.3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1) โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี :  
    CSR in Health for Happy & Healthy Workplace 
    ๑. ประชุมเตรียมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและ
เผยแพร่ผลงานขององค์กร “พิธีมอบรางวัลเชิดชู เกียรติ เครือข่ายสถาน
ประกอบการยอดเยี่ยมพ้ืนที่น าร่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัย
ท างานในสถานประกอบการ ด้วย 10 packages” 
    ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ ม.ค. ๖๓  / ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ 

   ด าเนินการวิจัย 
 - ปั จจัยที่ ส่ งผลให้ เกิด
ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ งก า ร
ด าเนิ นงาน 10 packages 
ในสถานประกอบการ 
  - กระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ
อนามั ยสิ่ งแ วดล้ อม ใน
สถานประกอบการแบบ
บูรณาการ 

    ๒. การจัดพิมพ์คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ 10 PACKAGESจ านวน 2,000 เล่ม เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ภาคี
เครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในการให้ค าแนะน า ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม 

2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

    1 . เยี่ ย ม เส ริ มพ ลั งแล ะก ากั บ
ติดตามการด าเนินงาน ในจังหวัดน า
ร่องต้นแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการ ฯ จ.เชียงใหม่ 

    สิ่งที่ได้จากลงพ้ืนที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
    1. ระบบเดิม อสม. ต้องท าการยืนยัน หญิง 30 - 70 ปี ตรวจ
เต้านมสม่ าเสมอหรือไม่ จากนั้นส่งข้อมูลการยืนยันการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง ให้ รพ.สต. เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม ซึ่งเพ่ิมภาระ
ให้กับ รพ.สต. จึงยกเลิกในการส่งข้อมูลยืนยันการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
     ๒. ระบบใหม่ เหมือนเดิมทุกประการยกเว้น ให้หญิงอายุ 30 -
70 ปี ท าการบันทึก การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทุกเดือน และเมื่อ
ท าการบันทึกข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลของโครงการ 
    การด าเนินงานต่อไปของ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
    ๑. พัฒนา อสม.ครู ก. จะคัดเลือก อสม.กลุ่มแนวหน้าที่มี
คุณสมบัติเป็น อสม. 4.0 อสม.ต าบลละ 4 คน พร้อมมือถือ เพื่อเข้า
อบรมการ Download App BSE 
     ๒. รพช.และ อสม.ครู ก. จะท าการอบรม อสม.สตรีอายุ 30 -
70 ปีที่พร้อมในพ้ืนที่ เพ่ือ Download และใช้ BSE  
    ๓. จะใช้เวลา 13 สัปดาห์ เพ่ืออบรมให้ครอบคลุมทุกต าบล 
ภายในอ าเภอสารภี 
    ๔. การสอนนั้น ไม่ใช่การสอนการใช้ App เท่านั้น แต่จะเป็นการ
ฝึกทักษะผู้เข้ารับการอบรม สามารถค้นหาความผิดปกติของเต้านม 
ทั้งการดู และการคล า โดยหลังการอบรม ผู้ผ่านการ 
     

4.1.3 กลุ่ม... 
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4.๑.3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

         ประเด็นปัญหาที่จะพบ 
    ๑. หญิง 30-70 ปีทุกคน ไม่มีความพร้อมที่จะใช้ทุกคน 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
    ๒. ในกรณีที่มีความพร้อม สตรีบางท่านยังมีปัญหาเรื่องการ 
Download App และใช้ App การแก้ไข  พัฒนา อสม. ที่มีความ
พร้อมให้สอนวิธีการใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
     

    ๒. วันที่ ๙ – ๑๐ ม.ค. ๖๓ประชุม
ใหญ่ประจ าปีความก้าวหน้า โครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 
 

    ผลการด าเนินงาน 7 ปี  
    ๑. กลุ่มสตรีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ
สม่ าเสมอ พบขนาดก้อนมะเร็งเต้านมขนาดเล็ก เป็นมะเร็งระยะแรก 
อัตราการรอดชีพ และอัตราตาย ดีกว่ากลุ่มที่ตรวจไม่สม่ าเสมอ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการตรวจพบก้อนเต้านมที่เร็วขึ้นของสตรี ท าให้เข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพได้เร็วขึ้น  
    ๒. การใช้ Portable  Ultrasound ในระดับ รพช. จะช่วยแยก 
ถุงน้ า (Cyst) กับก้อนเนื้อ(solid Mass) ท าให้การลดการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยัง รพท. รพศ. ได้ 
    การขยายการด าเนินงาน 
    ๑. พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวัดที่ท าจังหวัดละ 1 อ าเภอ ขยายผล
เป็นท าทุกอ าเภอ เน้นการติดตามประเมินผล 
    ๒. จังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือ 21 จังหวัดเดิม และเป็นจังหวัดของ 
พอ.สว. จะขยายครอบคลุมให้ครบทั้ง 63 จังหวัดที่เป็นจังหวัด 
พอ.สว.เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2565  
    การบูรณาการกับ พอ.สว. 
    ๑. การออกหน่วย พอ.สว. จะมีการสอน BSE และ US  
    ๒. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หากประสงค์เป็นผู้ป่วยในราชานุเคราะห์
มูลนิธิ พอ.สว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่
พักในระหว่างการรักษาได้ (สนับสนุนทุกสิทธิการรักษา) 
    การก ากับติดตามประเมินผล  : ต้องพัฒนาศูนย์อนามัยให้
สามารถเป็น Supporter ด้านองค์ความ รูปแบบ แนวทางการ
ด าเนินงาน และข้อมูลโครงการฯให้เขตและจังหวัดได้ 

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

 

4.1.4 กลุ่ม... 
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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 

๒. โครงการวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

    ๑. การด าเนินงานวิถีรอบรู้สู่
สุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

    วันที่ ๒๕ - ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมวิถีรอบรู้สู่
สุขภาพดีมีชีวิตชีวา สิ่งที่ได้ คือ 
    - บุคลากร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการศึกษาวิถีรอบรู้สูสุขภาพดีมีชีวิตชีวา 
    - ได้กรอบแนวทางการศึกษาวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

    ๒. การด าเนินงาน ๗ สัปดาห์ 
รอบรู้ สู่สุขภาพดี 

    วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ จัดอบรมและสร้าง
กระแส  7  สั ป ดาห์ รอบ รู้ สู่ สุ ขภ าพดี 
(สั ป ด าห์ ที่  ๑ ) ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ สื่ อ ส า ร
สาธารณะ กรมอนามัยผู้เข้าร่วมประชุมคือ 
เจ้ าหน้ าที่ กระทรวงสาธารณ สุขและ
ประชาชนทั่วไปที่สมัครผ่านเพจเฟสบุ๊ค 
กรมอนามัยที่มี BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
คัดเลือกเข้าอบรมจานวนทั้งหมด 40 คน 

จัดอบรม 7 สัปดาห์รอบรู้
สู่สุขภาพดี ร่วมกับศูนย์
สื่อสารสาธารณะ 
-สัปดาห์ที่ ๓ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
-สัปดาห์ที่ ๕ ๑๔ ก.พ. ๖๓ 
-สัปดาห์ที่ ๗ ๒๖ ก.พ. ๖๓ 

๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี :  
    CSR in Health for Happy & Healthy Workplace 
    1. ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรคเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ป ระช ากรวั ยท า งาน ใน ส ถาน
ประกอบการ 

    วันที่  ๑๒  - ๑๓ ธ .ค . ๖๒  ประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีประชากรวัยท างานใน
สถานประกอบการ ด้วย 10 packages 
ของพ้ืนที่  EEC ณ บริษัท ออโอ้ อัลลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ระยอง 

เยี่ ย ม เส ริ ม พ ลั ง  ก า ร
ด าเนินงานพื้นที่ EEC ด้วย 
1 0  Packages ร่ ว ม กั บ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

4.1.4 กลุ่ม... 
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4.๑.๔ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๔. การตอบโต้ข่าว ของศูนย์พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL) กรมอนามัย 

    การตอบโต้ข่าว ของศูนย์พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ความ
เสี่ยง (RRHL) กรมอนามัย 

    ตอบโต้ข่าวของศูนย์พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง 
(RRHL) กรมอนามัย จ านวน ๑๕ เรื่อง ดังนี ้
    1. ปิ๋ม ซีโฟร์ เล่านาทีควบคุมตัวเองไม่ได้ เลื้อยเป็นงู ก่อนสลบกลาง
งานราบวงสรวง 
    2. ชีวิตรันทด เด็ก 1ขวบ ถูกแม่ทิ้ง ยายเลี้ยงตามมีตามเกิด ให้กิน
นมข้นกระป๋อง 
    3. เพราะอะไร เพ่ืออะไร มนุษย์ถึงอยากให้อึมีประกายเพชร 
    4. ห่วงอากาศหนาวจัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
    5. ยายวัย 60 ขับเก๋งเจอข้าวเปลือกตกเกลื่อนถนนลาปาง รถแฉลบ
ชนต้นไม้เป็นตายเท่ากัน 
    6. อย่างนี้ก็ได้หรอ? ครูโกนผมนักเรียนหญิง เหตุเพราะเป็นเหา 
    7. สยอง! หนุ่มจีนคันก้น ใช้ขวดแก้วยาว 18ซม. เกาพลาดทะลุเข้า
ลาไส้ทั้งขวด 
    8. ตร.เตรียมเรียก นร. ใช้เศษแก้วปาดคอเพ่ือนเข้ารับทราบข้อหา 
    9. กิ๊กหนุ่ม นั่ งคว่าหน้า-เปลือยคาวักโครก อาเจียนเป็นเลือด 
กระจายเต็มห้อง ดับสลด. 
    10. สาวบริจาคเลือด ขากลับเกิดวูบ ร่วงข้างทาง 
    11. รวมที่สุด Fake News สุขภาพปรากฏการณ์ข่าวปลอมในรอบ 1 ป ี
    12. สาวโชคร้าย โดนฝาท่อระเบิดใส่ เจ็บสาหัส 
    13. สัญญาณเตือนสึนามิไม่ดัง ปชช. เริ่มไม่มีความมั่นใจ 
    14. เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน สาวขับรถผ่านผู้รับเหมากาลังตัดหญ้าริม
ทาง เศษแก้วกระเด็นใส่ศรีษะแตก 
    15. จนท.ชุดเก็บศพเด็กหนุ่มตายปริศนานับ 10รายเผยยังอ้ึง หลัง
ชาวบ้านผวาอาถรรพ์ผี 
      
แผนการด าเนินงาน : ประชุมคณะทางานประสานงานเพ่ือด าเนินการ
ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ (RRHL) และงานสนับสนุน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

 

 

4.1.5 กลุ่ม... 
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4.๑.๕ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทางานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี : CHR in Health for  
    happy & healthy work place 
    ๑. พัฒนาหลักสูตรผู้ น าการ
ส่งเสริมสุขภาพคนวัยท างานใน
สถานประกอบการ 

    การด าเนินงาน 
    1. (ร่าง) หลักสูตรผู้น าการส่งเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ 
    2. ชุดการเรียนรู้ 
    - ส่วนที่  1 ชุดความรู้กระบวนการ
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุ ขภาพใน
สถานประกอบการ 7 Module 
    - ส่ วนที่  2  ชุดความรู้การส่ งเสริม
สุขภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (10 
Packages) 
    ความก้าวหน้า 
    1. ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ื อป รับแก้ ไข เนื้ อห า/หลั กสู ตร อยู่
ร ะ ห ว่ า งก า ร แ ก้ ไข เนื้ อ ห าต้ น ฉ บั บ 
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 
    2 . เตรียมข้อมูลจากแบบประเมิน 
package 1  – 1 0  ท า แบ บ ป ระ เมิ น
ออนไลน์ ผู้ประเมินใส่ข้อมูลวิเคราะห์ผล 
และทราบวิธีปฏิบั ติ ตนภายหลั งการ
ประเมิน 
    3. ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือรับรองหลักสูตรการยกระดับฝีมือ
แรงงาน 

   วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธ.ค. ๖๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการยก
ร่างเค้าโครงหลักสูตรผู้น า
ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง 
(10 packages) ส าห รับ
การส่งเสริมสุขภาพคน  
วั ย ท า ง า น ใน ส ถ า น
ประกอบการ ครั้งที ่2  

2) โครงการทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรผู้น าการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

    1 . ทดลองใช้ และปรับป รุ ง
หลักสูตร 

    1. วันที่  26 – 27 ก.พ. 63 เตรียมการจัดการประชุมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรก่อนการทดลองใช้หลักสูตร ฯ 
    2. วันที่ 14 – 20 มี.ค. 63 การทดลองใช้หลักสูตร ฯ 
    3. วันที่ 27 – 28 มี.ค. 63 การประชุมประเมินผลการทดลองใช้
หลักสูตรผู้น าการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและปรับปรุง
หลักสูตร 

 
 

4.1.5 กลุ่ม... 
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4.๑.๕ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

3) 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 

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

“การพัฒนาแพทย์ เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้ องกั น  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 

5) ภารกิจอื่น ๆ ที่ด าเนินการ 

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

มติที่ประชุม - รับทราบ 

4.1.6 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๑) งานบริหารพัฒนายุทธศาสตร์ 
 

    1. ปรับข้อมูลแผนในระบบ DOC และบันทึกการเบิกจ่าย 
    2. ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณในระบบ Internet 
    3. ประชุมภารกิจ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย 
    4. ตรวจสอบการขออนุมัติการใช้งบประมาณตามแผน / การปรับ
แผนปี 2563 / ประสานการแก้ไขข้อมูลการปรับแผนปี 2563 
    5. การจัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าค าของบ
ประจ าปี 2564 (งบลงทุนงบรายจ่ายอื่น) 
    6. จัดท าแผนค าของบปี 2564 Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย 
    7. บันทึกแผนและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผน
ระดับต่างๆ ของประเทศ ผ่านระบบ eMENSCR 
    8. ประชุมขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัย / ประชุมกรมอนามัย 
และประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  

4.1.6 กลุ่ม... 
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4.1.6 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน / สิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

๒) งานพัฒนาระบบบริหาร 
 

    ๑ . จั ดป ระชุ มชี้ แจ งแนวทางการ
รายงานผลตัวชี้ วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    2 . ประชุม  PMQA เพ่ือจัดท าแบบ
ประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 
4.0 ด้วยตนเอง 
    3 . ท บ ท วน รายชื่ อ  คกก .พั ฒ น า
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
และจัดท าค าสั่ง คกก. ปี 2563 
    4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับ รองการปฏิ บั ติ ราชการ ส านั ก
ส่งเสริมสุขภาพ 
    5. จัดประชุมการรายงานผลตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ “โดยให้
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัด จัดท า
ข้อมูลและรายงานในระบบภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือน” 

วันที่ 27 – 28 ม.ค. 63 
ป ระชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
ขั บ เค ลื่ อ น วัฒ น ธ รรม
องค์กรและพัฒนาระบบ
บริห ารราชการ ส านั ก
ส่งเสริมสุขภาพ  

๓) งานบริหารจัดการข้อมูล     ๑. สนับสนุนการจัดประชุมWeb Conferenceป้องกันโรคโรคสู่
ความเป็นเลิศ แบบบูรณาการผ่านเครือข่าย 
ส านักงานสาธารณสุข 
    2. สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 
    3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์งาน Infographic เพ่ือ
การสื่อสารในยุคดิจิทัลด้วย PowerPoint 2016 Advance” ในส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
    4. สนับสนุนการจัดประชุมโครงการวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีชีวา 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมวิธีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีมี
ชีวิตชีวา 
    5. สนับสนุนการจัดประชุมใหญ่ประจ าปีความก้าวหน้า โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
    6. ปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมสุขภาพ เช่น Intro page , 
เพ่ิมไอคอนหน้าเว็บไซต์,เพ่ิมหน้าข้อมูลตัวชี้วัด DM&KM และ ข้อมูล
ตรวจสอบภายในส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    7. บันทึกข้อมูล “แม่ตาย”ในระบบDOH DashBord 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
4.1.7 กลุ่ม... 
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4.1.7 กลุ่มอ านวยการ 
ภารกิจ / โครงการ / 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน/สิ่งที่ได้รับ 

๑) งานการเงินและบัญชี     เงินงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 
    ๑. ยืม 8 ราย เป็นเงิน 2,751,860.- บาท 
    2. คืนเงินสด เป็นเงิน 191,500.-บาท 
    3. ส่งใช้เงินยืม 4 ราย เป็นเงิน 647,070.-บาท 
   เงินนอกงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2562 
    ๑. ยืม 1 ราย เป็นเงิน 2,751,860.-บาท 
    ๒. คืนเงินสด เป็นเงิน 28,947.-บาท 
    ๓. ส่งใช้เงินยืม 1 ราย เป็นเงิน 119,360.-บาท 
*** ส่งเบิก 29 เรื่อง เป็นเงิน 1,492,495.-บาท 

- เงินงบประมาณ 24 เรื่อง  1,697,570.-บาท 
- เงินนอกงบประมาณ 5 เรื่อง 330,900.-บาท 

2) งานพัสดุและครุภัณฑ์ทาง
วิชาการ 

    1. การด าเนินการจัดซื้อนมผง เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
    - บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด ลงนามในสัญญาวันที่ 21 ม.ค. 
63 จ านวน 2 รายการ 
    2. การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป  
    - จ้ างประเมินและวิ เคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 1 รายการ เป็น เงิน 
50,000.- บาท (กลุ่มอนามัยวัยท างาน) ครบก าหนดวันที่ 6 มี.ค. 63 
    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 
    - ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (1) ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัย
เรียน 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
งาน และก าหนด ราคากลางงานก่อสร้าง) 

3) งานยานพาหนะและ
อาคารสถานที่ 

     ระบบควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ 
    ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ ด าเนินการดังนี้ 
    1. ส่งแบบ 3 ให้งานยานพาหนะล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
    - ห้ามน ารถออกหากไม่มีใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ยกเว้น กรณีเร่งด่วน 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งการให้น ารถออกได้ โดยพนักงานขับรถยนต์
น าแบบ 3 ที่ยังไม่มีผู้มีอ านาจลงนาม น าติดรถไปด้วย 
ทุกครั้งและเม่ือน ารถกลับมาจากปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเลขไมล์ 
ทันที 

๔.๓.๘ กลุ่ม... 
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4.1.7 กลุ่มอ านวยการ (ต่อ) 
ภารกิจ / โครงการ / 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน/สิ่งที่ได้รับ 

     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) 
    - เดือนธันวาคม 2562 จ านวน 2,320.52 ลิตร 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กลุ่มอ านวยการแจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการให้
บุคลากรในส านักส่งเสริมสุขภาพได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม - รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 ประธานมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพ่ือน าหลักธรรมทาง    
พุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องน าทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้มีความสุข ณ วัดบางไผ่     
อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 

5.2 ก าหนดประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563    
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑6.๓๐ น. 
 
 

นางสาวประภัสสร นุชนิยม ผูจ้ดรายงานการประชุม 
นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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