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รายงานการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ 
ครั้งท่ี 7/๒๕63 

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ช้ัน ๓ 

********************************* 

ผูมาประชุม   

๑. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ  ประธาน 
2. นางพรรณี  เทียนทอง ท่ีปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ  
3. นางกันยารัตน  กาสลัก  ท่ีปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ 
4. รอ.หญิง ฐาปนพร สิงหโกวินท หัวหนากลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ    
5. แพทยหญิงพิมลพรรณ ตางวิวัฒน หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก 
6. แพทยหญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหนากลุมอนามัยวัยทํางาน 
7. นางสาวพิริยา  วัฒนารุงกานต หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 
8. นางนิภา  แยมพันธ หัวหนากลุมอํานวยการ 
9. นางอาริสรา  ทองเหม  หัวหนากลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
10. นางสาวอัญชุล ี ออนศรี  แทนหวัหนากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 

 11. นางวิชุพร  เกตุไหม  แทนหัวหนากลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
12. นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน กลุมอนามัยแมและเด็ก   

 13. นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา กลุมอนามัยแมและเด็ก 
14. แพทยหญิงฐิติภรณ ตวงรัตนานนท กลุมอนามัยแมและเด็ก 
15. นางสาวธัญลักษณ ทองหลอ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
16. นางบังอร  สุภาเกตุ  กลุมอนามัยวัยทํางาน 
17. นายสมศักดิ์  ปนนาค  กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
18. นายธานินทร ออนนุชมงคล กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
19. นางสาวสงกรานต กัญญมาสา กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
20. นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
21. นางสาวภาริน ี หงษสุวรรณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
22. นางอัญชุรีย  บุญมาประเสริฐ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
23. นางสาวปยวด ี พิศาลรัตนคุณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
24. นางสาวประภสัสร นุชนิยม  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
25. นายณัฐากร  บัวแกว  กลุมบริหารยุทธศาสตร  
26. นางสาวทิวาวรรณ ซ่ือสัตย  กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
27. นางสาวปราณี พงษจินดา กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
28. นางสาวจรรยา ทองทิพย กลุมอํานวยการ 
29. นางมะลิวัลย ใจตรง  กลุมอํานวยการ 
30. นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร   กลุมอํานวยการ 
 
              

เริ่มประชุม...                                           
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
   ผูเขารวมประชุมกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตา  
   ประธานเปดการประชุมพรอมกลาวอวยพรและมอบการดวันเกิดใหกับบุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพท่ีมีวันเกิดในเดือนเมษายน ตลอดจนกลาวแสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีคลอดบุตร จากนั้นนําเขาสู
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม   
แจงท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ณ วันท่ี 
13 พฤษภาคม 2563 ไมพบผูปวยติดเชื้อรายใหมและไมมีผูเสียชีวิต มีผูปวยติดเชื้อสะสม 3,017 ราย 
เสียชีวิต 56 ราย รักษาหายและกลับบานได 2,844 ราย  ถือไดวาสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน แตถึงแมสถานการณการแพรระบาดจะมีแนวโนมดีข้ึน 
ประชาชนยังตองเฝาระวังปองกันอยางตอเนื่องและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอยางเครงครัด ท้ังนี้กรม
อนามัยไดจัดทําไวนิล “ไมประมาทการดอยาตก หยุดเชื้อ COVID - 19” เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนได   
ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตนใหเปนนิสัยในการใชชีวิตประจําวันในรูปแบบใหม (New Normal)  
   ประธานเนนย้ําบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางจากสังคม 
(Social distancing) อยางเครงครัด และการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) ใหถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของกรมอนามัยจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  
  2. กรมอนามัยมอบหมายใหทุกหนวยงานเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจากพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ตามแผนงานหรือ
โครงการท่ีมีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือแกไขปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท้ังนี้อธิบดีกรมอนามัย มอบหมายสํานักสงเสริมสุขภาพจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับกลุมวัยทุกกลุม ซ่ึง
ประธานไดมอบหมายกลุมบริหารยุทธรวบรวมขอมูลจากกลุมภารกิจตาง ๆ เสนอ (ราง) โครงการสงเสริมชีวิต
วิถีใหมของทุกกลุมวัยในยุค COVID – 19 “รูเร็ว ปรับตัวไว ชีวิตวิถีใหม ตานภัยโควิด” ซ่ึงมีวัตถุประสงค       
3 ประการ ไดแก (1) สงเสริมความรอบรูสุขภาพสราง “ชีวิตวิถีใหม” ใหประชาชนทุกกลุมวัยมีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) พัฒนาระบบ/รูปแบบการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยโดย
บูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (3) สรางกลไกเฝาระวัง และติดตาม ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัยในยุคท่ีมี
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน  
  ท้ังนี้ ประธานขอใหทุกกลุมภารกิจทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไมใหมีความซํ้าซอนกับกับแผนหรือโครงการท่ีเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณจากพระราชกําหนด   
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสูดแกประชาชน 
   3. อธิบดีกรมอนามัย ไดการติดตามผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัยในท่ี
ประชุมกรมอนามัย เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 และมอบหมายใหสํานักสงเสริมสุขภาพนําเสนอ
ความกาวหนาการดําเนินงานประเด็นท่ีเก่ียวของ ในท่ีประชุมกรมอนามัยครั้งตอไป ดังนี้ 

(1) วิเคราะห... 
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  (1)  วิเคราะหสาเหตุการตายมารดาในเขตสุขภาพท่ี 6, 7 , 10 และ 12 ซ่ึงมีอัตราสวนการ
ตายมารดาท่ีคอนขางสูง เกินกวา 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน รวมท้ังวิเคราะหมาตรการในการปองกันการตาย
มารดาในรอบ 6 เดือนหลัง ท้ังนี้ใหพิจารณาถึงประโยชนของการใชโปรแกรม Save Mom ในการชวยลดการ
ตายมารดาโดยเฉพะในกลุมท่ีมีความเสียงสูง 
  (2)  การผลิตสื่อใหความรูแกเด็กวัยเรียนและการเตรียมความพรอมเปดโรงเรียนใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (3)  ความกาวหนาการดําเนินงาน 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขใน
สถานประกอบการ และความกาวหนาการพัฒนาหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือสาขานักพัฒนาสุขภาพในสถาน
ประกอบการ (Health Promoter Staff) 

  มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/๒๕๖3 
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 6/๒๕๖3 เม่ือวันท่ี  16 เมษายน 2563           

ไดแจงเวียนใหทุกกลุม ตามหนังสือสํานักสงเสริมสุขภาพ ท่ี สธ 0923.02/2381 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
สามารถ Download สรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ ไดท่ีเว็บไซตสํานักสงเสริม
สุขภาพ หากท่ีประชุมมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงท่ีกลุมบริหารยุทธศาสตร หากไมมีการแกไข ขอใหรับรอง
รายงานการประชุม 

  มติท่ีประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/๒๕๖3 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กลุมบริหารยุทธศาสตร รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 58,105,886.-บาท 
แบงเปน 
  - งบดําเนินงาน (โครงการ)   31,720,496.-บาท 
  - งบคาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ   1,131,170.-บาท 
  - งบประมาณสําหรับจัดซ้ือนมผง ฯ  22,100,000.-บาท 
                   - งบลงทุน     5,927,900.-บาท 
สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

กลุม 
งบประมาณ 

จํานวนไดรับจัดสรร (บาท) จํานวนเบิกจาย (บาท) รอยละ 
กลุมอนามัยแมและเด็ก   9,275,326.00  3,426,291.55  36.94 

กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน  6,181,101.00   3,284,896.00   53.14  

กลุมอนามัยวัยทํางาน  4,154,311.50   1,939,602.50   46.69  

กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ  1,050,850.00   250,850.00   23.87  

กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ  91,928.00   52,453.00   57.06  

กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย  2,115,106.00   920,384.00   43.51  
กลุมบริหารยุทธศาสตร  1,223,869.00   813,009.00   66.43  

  สถานการณ... 
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สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 (ตอ) 

กลุม 
งบประมาณ 

จํานวนไดรับจัดสรร (บาท) จํานวนเบิกจาย (บาท) รอยละ 
กลุมอํานวยการ  4,530,007.02   3,656,068.04   80.71  
งบกลาง  337,367.48   337,367.48   100.00  

รวมงบโครงการ  28,959,866.00   14,680,921.57   50.69  
คาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ ์  1,131,170.00   675,677.41   59.73  
งบประมาณสําหรับจัดซ้ือนมผง ฯ  22,100,000.00   13,181,580.00   59.65  

รวมงบดําเนินงาน  52,191,036.00   28,538,178.98   54.68  
งบลงทุน  5,914,850.00   3,414,850.00   57.73  

รวบงบประมาณท้ังหมด  58,105,886.00   31,953,028.98   54.99  

  ประธานติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
   1. งบประมาณหมวดงบลงทุน ไดแก (1) รายการครุภัณฑ จํานวน 9 รายการ สามารถ
เบิกจายงบประมาณไดครบท้ังหมด รวมงบประมาณ 2,917,300.-บาท (2) รายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 2 รายการ สามารถเบิกจายงบประมาณไดแลว 1 รายการ รวมงบประมาณ 497,550.-บาท และอยู
ระหวางดําเนินการ 1 รายการ คือการปรับปรุงหองน้ําชาย – หญิง ภายใตงบประมาณ 2,500,000.-บาท 

2. การจัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งวดท่ี 1 สามารถสงมอบและเบิกจายงบประมาณไดแลว สูตร 1 จํานวน 5,629,320.-บาท สูตร 2 จํานวน 
7,552,260.-บาท ในสวนของงวดท่ี 2 จะสามารถสงมอบนมผงฯ ใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
เบิกจายงบประมาณไดภายในเดือนมิถุนายน 2563  
   3. ประธานเนนย้ําใหทุกกลุมภารกิจผลิตสื่อเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหแลว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพ่ือเผยแพรไดทันสถานการณและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และ 
ในสวนของการผลิตสื่ออ่ืน ๆ ตามภารกิจ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 

  มติท่ีประชุม - รับทราบและกลุมตางๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
4.1 ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)   

ตัวช้ีวัด องคประกอบการประเมิน/ตัวช้ีวัด 
คะแนนผลการดําเนินงาน 

กอนอุทธรณ หลังอุทธรณ 
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 5.0000 5.0000 
1.2 รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุท่ีกําหนดมี

พัฒนาการสมวัย 
3.9500 4.8865** 

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากรหญิง
อายุ 15 - 19 ป พันคน 

4.0000 4.0000 

1.9 รอยละของเด็กอายุ 6 - 14 ป สูงดีสมสวน 4.1300 4.1300 
 

4.1 ผลการ... 
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4.1 ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563     
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) (ตอ)    

ตัวช้ีวัด องคประกอบการประเมิน/ตัวช้ีวัด 
คะแนนผลการดําเนินงาน 

กอนอุทธรณ หลังอุทธรณ 
1.16 รอยละของวัยทํางานอายุ 25 – 59 ป ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยาม

สูงอายุดานสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3.2500 3.7500** 

2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 5.0000 5.0000 
2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข   

2.2.1 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข  
(บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี : Happy Body) 

1.3200 1.3200 

2.2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข  
(การจัดการขอมูลและความรู : Data Management & 
Knowledge Management) 

1.5000 1.5000 

2.2.3 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข  
(ความผูกพันตอองคกร : Employee Engagement) 

2.0000 2.0000 

2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 1.6000 1.6000** 
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาว

สูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 
3.0000 5.0000** 

2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุ เป าหมายตาม
แผนปฏิบัติการหนวยงาน 

4.2000 4.2000 

สรุปคะแนนท่ีไดจากคะแนนเต็ม 5 
(คะแนนถวงน้ําหนักรวม /น้ําหนักรวม) 

3.8950 4.2387 

  ท่ีประชุมมีการอภิปรายผลคะแนนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน ในรอบ    

6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) โดยใหใหศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดอยางรอบคอบและ

ประสานเจาภาพตัวชี้วัดถึงหลักเกณฑการประเมินใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน ในกรณีตัวชี้วัดท่ีมี

ผลคะแนนต่ํา ใหปรับแผนการดําเนินงานโดยใหมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

  มติท่ีประชุม - รับทราบ 

   4.2 รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 และแผนการ
ดําเนนิงานเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
    4.2.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก  

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   1. วิเคราะหและประมวลผล 
การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) 

   ดําเนินการโดยวิธีจัดจางรวบรวมขอมูลวิเคราะหและประมวลผลการ
เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในรูปแบบขอมูล
เชิงปริมาณ 1 ชุด / ขอมูลเชิงคุณภาพ 1 ชุด  

 4.2.1 กลุม... 
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  4.2.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   2 . จัด ทําแบบสํารวจการจัด
สวัสดิการการดําเนินการมุมนมแม
ในสถานประกอบกิจการสําหรับ
ฝายบุคคล / ผูรับผิดชอบโครงการ  

   เพ่ือการรวบรวมขอมูลการจัดสวัสดิการการจัดมุมนมแมในสถาน
ประกอบกิจการ และใหเห็นความกาวหนา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
ชวยใหสามารถวางแผนในการพัฒนามุมนมแมให มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่องยั่งยืน โดยกลุมเปาหมายคือ สถานประกอบ
กิจการท่ีมีการจัดตั้งมุมนมแม  

   3. ผลิตสื่อเก่ียวกับงานอนามัย
แม และ เด็ ก  และสื่ อ ให ค วามรู
ภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 
 
 
 
 
 
 

ส่ือ กลุมเปาหมาย 

นิทานเรื่องติ๊กตอก บุคลากรสาธารณสุข พอแมผูเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก 

รณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

หน วยบริการสาธารณสุขและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แผน ขับ เคลื่ อนและบั งคับ ใช 
พ .ร .บ . ควบ คุมการส ง เส ริม
การตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  

หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

คําอธิบาย พ.ร.บ. ควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

บุคลากรด านสาธารณสุขและ
ประชาชนท่ัวไป 

คู มือการปฏิบัติตัวสําหรับหญิง
ตั้งครรภ หญิงหลังคลอดและเด็ก
เล็กภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 

บุคลากรสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ 
หญิงหลังคลอด พอแมผูเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

จัดทําแนวทางการบริจาคนมผง
แ ล ะ น ม สํ าห รั บ เด็ ก ใน ช ว ง
สถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 

ครอบครัวเด็กทารกท่ีเดือดรอน 

จางแปลคูมือโควิดภาษาจีนเปน
ภาษาไทย 

บุคลากรสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ 
หญิงหลังคลอด 

จางแปลแนวทางการดําเนินงาน
เฝ าระวั งมารดาตายสํ าห รั บ
ประเทศไทยภาษาไทยเปนอังกฤษ 

หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
บุคลากรสาธารณสุข 

จางทําโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เพ่ือเก็บขอมูลตัวชี้วัดเก่ียวกับนม
แมในกลุมเครือขายนําไปใช 

ผูเชี่ยวชาญดานนมแมทีปฏิบัติงาน
แผนกหลังคลอดและคลินิกนมแม 

 

4.2.1 กลุม... 
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  4.2.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 
แผนการดําเนินงาน 

   1. ประชุมตามภารกิจ ไดแก (1) ประชุม 4 กระทรวงเพ่ือพิจารณาการเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (2) 
ประชุมหารือการพัฒนาความรวมมือเพ่ือคุมครองเด็กในชุมชนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชวงการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 (3) Video Conference ทบทวนการตายมารดา (4) Video Conference กับศูนย
อนามัยเพ่ือสื่อสารแนวทางและมาตรการตาง ๆ เก่ียวกับท่ีงานอนามัยแมและเด็ก (5) ประชุมอนุกรรมการ
เพ่ือขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (6) ประชุม
คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ (MCH Board) 
   2. ติดตามการดําเนินงาน ไดแก (1) ติดตาม เฝาระวังการละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (2) ลงพ้ืนท่ีใหความรูเรื่องการดูแลเด็กในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 สนับสนุนชุด Pack Kit และลงพ้ืนท่ีใหความรู (3) ประเมินระบบบริการฝากครรภ 
   3. ผลิตสื่อ ไดแก (1) คูมือการดําเนินงานการคัดกรองกลุมอาการดาวน (2) สื่อการดูแลเด็กในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 สําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (3) จัดจางคําอธิบาย พ.ร.บ.ควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สําหรับบุคลากร / สถานประกอบการ       
(4) จัดทํา Clip VDO ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Save Mom ผานทาง YouTube , Line สําหรับหญิง
ตั้งครรภ , อสม. , เจาหนาท่ี (5) จัดทําและพิมพ คู มือการใชงานโปรแกรม Save Mom ในรูปแบบ 
Electronic และสื่อตนแบบ 

ท่ีประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและประธานเชิญชวนบุคลากรชวยประชาสัมพันธ
เพจ 9 ยางเพ่ือสรางลูก เพ่ือเปนชองทางใหประชาชนกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ใหกลุมอนามัยแมและเด็กจัดกิจกรรมเชิญชวนใหประชาชนติดตามเพจ 9 ยาง
เพ่ือสรางลูก รวมท้ังเชิญชวนใหประชาชนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือขอมูลขาวสารท่ีมี
ประโยชน 

 มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

   4.2.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

1) โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School) 

   1 .  ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิเคราะหและออกแบบรายการ
ขอมูลเพ่ือติดตามขอมูลสุขภาพ
นักเรียน 

   ประชุมอภิปรายระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลการรายงานขอมูล
สุขภาพนักเรียนและการนําขอมูลไปใชประโยชนและการพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานใหขอมูลพรอมใช ปรับปรุงและจัดทํารายการ
ขอมูลงานอนามัยโรงเรียน HDC ใน 4 ประเด็น ไดแก โภชนาการ 
สุขภาพชองปากและฟน การตรวจสุขภาพรางกาย และอนามัยการ
เจริญพันธุ มีแผนท่ีจะดําเนินการดังนี้  (1) จัดทํา Work Flow (2) 
จัดทําเว็บไซตกลางการพัฒนาระบบฐานขอมูล (3) พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล (4) สํานัก/กองวิชาการวิเคราะหและ
ตรวจสอบความพรอมใชของขอมูลตามรายการตัวชี้วัดรายชั้นเรียน (5) 
ออกแบบระบบคืนขอมูลสุขภาพใหกับโรงเรียน และตนสังกัด 

4.2.2 กลุม...  
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   4.2.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   2. ประชุมหารือการพัฒนางาน
ดานสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
เต ร ีย ม ก า ร เป ด เท อ ม รอ งรั บ
สถานการณโรคโควิด 19 ครั้งท่ี 1 

   กําหนด (ราง) มาตรการ/คําแนะนําสําหรับโรงเรียนและบุคลากรท่ี
เก่ียวของ และทบทวนสื่อการเรียนรูเพ่ือสุขภาพเพ่ือสนับสนุนใหกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแผนดําเนินการดังนี้ (1) แตละหนวยงาน
เพ่ิมเติมขอมูลคําแนะนําการปองกันตนเองและการปฏิบัติดาน
สุขอนามัยในโรงเรียนและเพ่ิมเติมประเด็นชองทางการสื่อสารระหวาง
ผูปกครองกับสถานศึกษา ครูประจําชั้น กับนักเรียนและใหกรม
สุขภาพจิตเพ่ิมเติมประเด็นการลดการตีตรา(Stigma) และแนวทาง
ชวยเหลือกลุมเปราะบาง (2) ประสานขอขอมูลของโรงเรียนท่ีมี
มาตรการรองรับโรคโควิด 19 เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแนวทางฯ 

   3. ประชุมหารือการพัฒนางาน
ดานสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ 
เต รี ย ม ก า ร เป ด เท อ ม รอ งรั บ
สถานการณโรคโควิด 19 ครั้งท่ี 2 

   แนวทางเปดภาคเรียนปการศึกษา 2563 และ (ราง) คําแนะนํา
สําหรับโรงเรียน โดยท่ีประชุมใหจัดทํามาตรการกลางและปรับคูมือ/
แนวทางท่ีแตละหนวยงานไดจัดทํา เชน สสส. UNICEF WHO กรม
ควบคุมโรค โดยบูรณาการเปนฉบับเดียวกัน และเรงรัดดําเนินการ
มาตรการการเตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียนดยจะพิจารณา
และประกาศผาน ศบค. เพ่ือถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน  
   มีแผนท่ีจะดําเนินการดังนี้ (1) เรงรัดและจัดทํามาตรการการเตรียม
ความพรอมการเปดภาคเรียน (Re-Opening) โดยแตงตั้งคณะทํางาน
และใช (ราง) กรอบ Framework ของ UNICEF เปนแนวทาง (2) 
จัดทําแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการเปดสถานศึกษาในถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ภายใตการมีสวนรวมของกระทรวง
สาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือขายอ่ืน ๆ (3) พัฒนา
กลไกลสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียน
การสอนไดภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควัด 19 

แผนการดําเนินงาน 
1. โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School) 
   1) ประชุมตามภารกิจ ไดแก (1) ประชุมพัฒนาชุดสื่อความรอบรูดานสุขภาพ (HLS Package) และเครื่องมือ
การประเมินความรอบรูดานสุขภาพเด็กวัยเรียน  (2) ประชุมพัฒนาแนวทางการผลิตสื่อการเรียนรูโรคธาลัสซีเมีย
และภาวะโลหิตจาง (3) ประชุมขับเคลื่อนเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนระบบฐานขอมูลรวมสุขภาพนักเรียน  
   2) เตรียมการการสํารวจ GSHS ป 2020 
   3) ผลิตสื่อ ไดแก (1) สื่อรอบรูดานสุขภาพเด็กวัยเรียน “สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัย COVID-19”  (2) สื่อ
สุขอนามัยใสใจเด็กพิเศษสําหรับเด็กบกพรองทางการมองเห็นและการไดยิน (3) คูมือการประเมินสุขภาพและคัด
กรองสุขภาพเด็กพิเศษ และสมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ (4) สื่อการเรียนรู
โรคธาลัสซีเมียและภาวะโลหิตจาง  
   4) จัดจางบริหารจัดการบูรณาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลรวมสุขภาพนักเรียน  
 

4.2.2 กลุม... 
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  4.2.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน (ตอ) 
แผนการดําเนินงาน 

2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
   (1) จัดจางผลิตคูมือและสื่อรอบรูดานสุขภาพและสุขอนามัยเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
3. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา 
   (1) จัดจางผลิตสื่อความรอบรูดานสุขภาพและสุขอนามัยเด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยภูฟาพัฒนา 
"สุขอนามัยเด็กไทยภูฟาพัฒนา” 

ประธานแจงวากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุนจะไดรับการสนับสนนุงบประมาณจากกรมอนามัย
ในการผลิตคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จํานวน 500,000.-บาท ขอใหกลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติใชงบประมาณ 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

4.2.3 กลุมอนามัยวัยทํางาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

1. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  1. ประชุมหารือแนวทางมาตรการ 
ปองกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมกับ
ภาคีเครือขายแรงงานท้ังในระบบ
และนอกระบบ แรงงานขามชาติ
และภาคีเครือขายภาคประชาสังคม 

   ไดรับรับความรวมมือจากผูประกอบการหรือนายจางในการหา
แนวทางมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามมาตรการของกรมอนามัย และทราบปญหาของแรงงาน 
เพ่ือนํามาพิจารณาแกไข โดยตองการใหแรงงานขามชาติสามารถเขาถึง
บริการสงเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการใหความรูมาตรการการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   2. ขับ เคลื่ อนการดํ าเนินงาน
สงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ 

   เยี่ยมติดตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 โดยเนนใชแพลตฟอรม Thai Stop COVID พรอมมอบ 
Kit set ไดแก (1) สถานประกอบการแถบนิคมอุตสาหกรรม (2) มูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม ซ่ึงไดรับรับความรวมมือจากผูประกอบการหรือ
นายจางและในดูแลปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 ตามมาตรการกรมอนามัย ผลลัพธท่ีไดคือแรงงานไดรับการดูแล
จากนายจางอยางเปนระบบ และองคกรมีการวางมาตรการรองรับ      
มีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและท่ีพักอาศัยของแรงงาน 

1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

   1. ขับ เคลื่อนการดํ าเนินงาน 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม  

   ประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม ไดขอสรุปจากการประชุม ดังนี้ 
   (1) การจัดงาน 25 ป มูลนิธิถันยรักษฯ ในเดือน ต.ค. 63 มีกิจกรรม
มอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมรณรงค
สรางกระแสการตระหนักถึงภัยมะเรงเตานม ณ โรงพยาบาลศิริราช 

4.2.3 กลุม... 
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 4.2.3 กลุมอนามัยวัยทํางาน (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

    (2) การสนับสนุนงบประมาณ : มีจังหวัดนํารองเดิม 11 จังหวัด   
ขอสนับสนุนงบประมาณ รวมเปนเงิน 2 ลานบาท โดยเนนการติดตาม
ขอมูลผูปวยรายใหม และการขยายพ้ืนท่ีดําเนินการ 
   (3) ความรวมมือกับมูลนิธิ พอ.สว. 
   - ใหมีกิจกรรมการสอน BSE ในการออกหนวย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ชายขอบและถ่ินทุรกันดารใหมีการใช Portable Ultrasound ชวยใน
การคัดกรอง 
   - มูลนิธิถันยรักษจะสนับสนุนเครื่อง Portable Ultrasound และบูธ
ออกหนวยใหกับจังหวัด 
   (4) งานวิจัยผลกระทบของการตรวจเตานมดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ
ตอขนาดกอน ระยะ และการตายของมะเร็งเตานมในประเทศไทย 
ได รับการตี พิ มพ ในวารสาร  The Breast Journal Volume 26 , 
Number 4 , April 2020 เปนบทความท่ีไดรับความสนใจและมีการ
ดาวนโหลดจํานวนมาก (Top Downloaded Paper 2018 – 2019 ) 

   2. การผลิตสื่อ     1. สื่อความรูดานสุขภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง สมุดบันทึก
ขอมูลและความรูโครงการ ฯ  สําหรับ อสม. อยูระหวางสงใหผูแทน 
ศูนยอนามัย สสจ. และ รพ.สต. ใหขอเสนอแนะ 
   2. จางเหมาจัดทํารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองตามหลักสูตร Breast 
Cancer Care อยูระหรวางราง TOR 

2) โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 

   1. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน    1. การสนับสนุนชุด Operation pack kit สําหรับการสาธิตการ
ตรวจปองกันโรคโควิด 19 ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แหง ใหกับ 
ผูบริหารเรือนจําและผูปฏิบัติงานสาธารณสุข/ผูปฏิบัติงานในเรือนจํา 
พรอมท้ังสาธิตชุด Operation pack kit และถายวิดีทัศนเพ่ือเผยแพร  
   2. ผลิตวิดีโอหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหารท่ี
ปฏิบัติงานในเรือนจํา 500 แผนใหกับเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ
และประชุมคณ ะกรรมการขับ เคลื่ อน โครงการฯ  เพ่ื อ ติดตาม
ความกาวหนาการถายวิดีทัศน 

แผนการดําเนินงาน 
   1. ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   2. จางเหมาจัดทําชุด Operation pack kit สําหรับการสาธิตการตรวจปองกันโรคโควิด 19 ในสถาน
ประกอบการ 
   3. จางเหมาผลิตสื่อเผยแพรองคความรูการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคคนวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ ดวย 10 Packages 

ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและประธานใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. วิเคราะห 10 Packages วาสามารถประยุกตใชในสถานประกอบการในวิถีชีวิตรูปแบบ

ใหม (New Normal) ไดอยางไร 
2. ติดตามผลการดําเนินงาน 10 Packages จากศูนยอนามัยท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณ 

เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมและประสานคืนงบประมาณท่ีเหลือจากการดําเนินงาน ใหสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน 25 ป มูลนิธิถันยรักษในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ในเดือนตุลาคม 2563 โดยหากยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะใหใชเงินทดรองราชการของหนวยงานในการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

   4.2.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ  

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   1. ๗ สัปดาห รอบรู สูสุขภาพดี นําเสนอ Like Talk เรื่อง ๗ สัปดาหรอบรูสูสุขภาพด ี 
   2. การดําเนินงานเพ่ือสงเสริม
สุขภาพประชาชนในสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 

   1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพและบุคลากร ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมให
กําลังใจพนักงานรถเมลสาย 127 ท่ีถูกเลิกจางจากผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี รวมกับโรงพยาบาล
บางบัวทอง 
   2. รวมเปนทีม Operation Covid – 19 ของกรมอนามัย ลงพ้ืนท่ี
ชุมชนเพ่ือสงเสริมสุขภาพในการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

   3. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ    จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรผานชองทางการสื่อสารออนไลน ไดแก 
(1) Anamai media (2) Website กรมอนามัย/สํานักสงเสริมสุขภาพ (3) 
Facebook Fan page กรมอนามัย/สํานักสงเสริมสุขภาพ (4) Twitter 
กรมอนามัย (5) IG กรมอนามัย (doh.anamai) (6) Line PR กรมอนามัย 
ประกอบดวย สื่อสงเสริมความรอบรูในสถานการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และสื่อ 7 weeks fit @ home 

   4. การดําเนินงานตามตัวชี้วัด    1. ตัวชี้วัด 1.16 รอยละของวัยทํางาน อายุ 24-29 ป ท่ี มีการ
เตรียมการเพ่ือยามสูงอายุดานสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ดําเนินการดังนี้ (1) วิเคราะหขอมูลสถานการณโรคไมติดตอ 
(Non - Communicable Diseases) กลุมวัยทํางานอายุ 25 - 59 ป (2) 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบดวย 10 Packages ของพ้ืนท่ี EEC (3) ใหความรูสรางความ
เขาใจการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบดวย 
10 Packages และการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาน
ประกอบการของพ้ืนท่ี EEC  
   2. ตั วชี้ วัด 2.1 รอยละความสําเร็จของการควบคุมกํากับการ
บริหารงาน ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ได 5 คะแนน 

4.2.4 กลุม... 
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   4.2.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   1. การดําเนินงาน ๗ สัปดาห 
รอบรู สูสุขภาพดี 

นําเสนอ Like Talk เรื่อง ๗ สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี  

แผนการดําเนินงาน 
   1. การขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการดวย 10 Packages 
และการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ขยายไปยังเขตสุขภาพทุกเขต) 
      -  เปาหมายคือ 1 จังหวัด/1 สถานประการ/1 Package ท่ัวประเทศ 
      -  จัดสรรงบประมาณและจัดทําแนวทางการดําเนินงานใหกับศูนยอนามัย 
   2. การจัดทําแบบสํารวจ “ผลกระทบจากปญหาของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ” 
   3. ประชาสัมพันธ 7 weeks fit @home 
   4. ดําเนินโครงการสงเสริมมาตรการสุขภาพ (New Normal) สรางความรอบรูดานสุขภาพทุกกลุมวัย
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   5. วิเคราะห ทบทวนสถานการณ Gap Analysis และ Key Factors ในเชิงความเสี่ยงของผลการประเมิน
คะแนนตัวชีว้ัด 2.1 จากผลการประเมินรอบ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

  ประธานมอบหมายกลุมกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ดําเนินการดังนี้ 
1. ติดตามผลการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมใหกําลังใจพนักงานรถเมลสาย 127 ท่ีถูกเลิกจางจาก

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือหาแนวทางชวยเหลือหรือดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 

2. เรงดําเนินการจัดสภาพแวดลอมภูมิทัศนภายในหนวยใหมีบรรยากาศของการเปนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ ใหความรูแกบุคลากรในสํานักสงเสริมสุขภาพ ประชาชนและผูท่ีมาติดตอราชการ โดยใช
งบประมาณสํานักสงเสริมสุขภาพ 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

4.2.5 กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

1. การพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

   ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ฯ 3 วัน 20 ชั่วโมง ซ่ึงเปนหลักสูตรรวมระหวางกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขและกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือสาขานักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter Staff) รหัสหลักสูตร 0920227430207 ซ่ึงหลัง
อบรม จะไดรับวุฒิบัตรพัฒนาฝมือแรงงานสาขานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
   ***มีแผนทดลองใชหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ วันท่ี 21 – 24 ก.ค. 63 จ.
อุบลราชธานี เปาหมาย 25 คน 

4.2.5 กลุม... 
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4.2.5 กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

2. การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

ผลการดําเนินงาน / ผลคะแนนตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือนแรก 
ช่ือตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนตรวจ 

มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) 1.50 1.32 
มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู  
          (Data Management & Knowledge Management) 

1.5 1.5 

มิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) 2.0 2.0 
รวม 5.0 4.82 

   *** ผลลัพธของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดีรอบ 6 เดือนแรก 
   *** รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรในหนวยงาน ลดลง 
แผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข รอบ 6 เดือนหลัง 

(เมษายน –กันยายน 2563) สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
มิติท่ี 1  

บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 
(Happy Body) 

 

มิติท่ี 2  
การจัดการขอมูลและความรู 

(Data Management & 
Knowledge Management) 

มิติท่ี 3  
ความผูกพันตอองคกร 

(Employee Engagement) 

   มาตรการท่ี 1 รณรงคขยับกาย
สบายชีวี 
   มาตรการท่ี 2 รณรงคการปรับ
พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน 
   มาตรการท่ี 3 การจัดปจจัยเอ้ือ
ตอการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย 
   มาตรการท่ี 4 การประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
   มาตรการท่ี 5 รณรงคลด ละ 
เลิกน้ําหวานอาหารมัน 
   มาตรการท่ี 6 ใหความรู เรื่อง
การนอนนอยกับน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน
และการปรับพฤติกรรมเพ่ือใหนอน
หลับงายข้ึน 

   มาตรการท่ี 1 ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน ให เกิดการศึกษา วิจัย 
สรางนวัตกรรม และการจัดการ
ความรูของหนวยงาน 
   มาตรการท่ี 2 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการสรางงานวิจัย
และนวัตกรรม 
   มาตรการท่ี 3 พัฒนาการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมของสํานัก
สงเสริมสุขภาพใหเปนหมวดหมู 

  มาตรการท่ี 1 สรางความกาว 
หนาในสายอาชีพ ทักษะ ยกยอง
เชิดชู เกียรติ กับบุคลากรทุกคน
อยางเสมอภาค 
  มาตรการท่ี 2 สงเสริมสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนท่ีสําคัญตอชีวิต 
   มาตรการท่ี 3 สงเสริมความรัก
และความสามัคคีภายในองคกร 

ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการฯ ผานการประชุมปรับแผนฯ ใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยกลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขรับผิดชอบใน 
2 มิติ ไดแก (1) มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) มีประเด็นหลักคือรณรงคการเดินข้ึนลง
บันได เนนบุคลากรมีกิจกรรมทางกายดวยตนเอง ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพ่ือควบคุมน้ําหนักตัว  

และ... 
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และสื่อสารใหความรูเก่ียวกับสถานการณสุขภาพ แผนการดําเนินงาน และความรูในการปฏิบัติตัวผานทางกลุม
ไลน “คนรักษสุขภาพ” เพ่ือลดการติดตอสัมผัสกันโดยตรง (2) มิติท่ี 3 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
วางแผนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหนากลุม หัวหนางานให มีทักษะการสอนงาน แตงตั้ ง
คณะกรรมการเปดกลองรับฟงความคิดเห็น และดําเนินการตามเรื่องท่ีเสนอแนะ และประกาศเปนนโยบาย
สํานักสงเสริมสุขภาพยกยองชมเชยผูปฏิบัติงานดี พรอมแจงเวียนแผนปฏิบัติการไปท่ีกลุม / ฝาย  
   ในการนี้กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ขอความรวมมือบุคลากร

สํานักสงเสริมสุขภาพ ดังนี้ 

   (1) ชั่งน้ําหนักกอน – หลัง เพ่ือเปรียบเทียบน้ําหนักและภาวะสุขภาพและนําขอมูลมา
วางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพบุคลากรในหนวยงานตอไป รวมท้ังนําผลไปรวมกับการพิจารณาความดี
ความชอบ โดยจัดตารางการชั่งน้ําหนัก (ทุกสัปดาหท่ี 3 ของเดือน) ดังนี้ 
      ครั้งท่ี 1 เดือนพฤษภาคม 2563 วันท่ี 18 - 22 พฤษภาคม 2563 
    ครั้งท่ี 2 เดือนกรกฎาคม 2563 วันท่ี 20 - 24 กรกฎาคม 2563 
     ครั้งท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2563 วันท่ี 17 - 21 สิงหาคม 2563 
    (2) ตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. 2563 โดยขณะนี้มีผูตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 45 คน 
จากบุคลากรท้ังหมด 115 คน  
      (3) บุคลากรท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไปทําแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดของบุคลากรในหนวยงาน  
     (4) ตอบแบบสํารวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 กลุมเปาหมายคือ ขาราชการ/พนักงาน
ราชการ/พนักงานกระทรวง/ลูกจางประจํา ของกรมอนามัยท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยขอมูล ณ วันท่ี 
13 พฤษภาคม 2563  ตอบแบบสํารวจแลว จําวน 76  คน คิดเปนรอยละ 58.46  จากบุคลากร
กลุมเปาหมายท้ังหมด 130 คน  
    ประธานไดมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามตัวชี้วัด๒.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนองคกรสรางสุข ผานหัวหนากลุมทุกกลุมท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตามแผนฯ และขอใหมีการ
รายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนประจําทุกเดือนพรอม      
อัพโหลดข้ึนเว็บไซตของหนวยงานภายในวนัท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

 4.2.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

1. โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพอ” ในพ้ืนท่ีความม่ันคงและหมูบานยามชายแดนอันเนื่องจาก 
    พระราชดําริ ฯ  
   1. การพัฒนาคูมือและสื่อ 
 
 

   1. ผลิตสื่อวีดีทัศนสาธิตการสอนดานสุขภาพ แบบ Project Approach 
สนับสนุนใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี พมพ. และขยายสูพ้ืนท่ีอ่ืนในป พ.ศ. 2564 
   2. ผลิตบทความ ครอบครัวรอบรู สูโควิด ตามคุณธรรม 8 ประการ
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมเผยแพรประชาสัมพันธ
เพ่ือใหพอแม ผูปกครองใชในการสอนอบรมบมเพาะลูกในครอบครัว 

4.2.6 กลุม... 
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 4.2.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   2. การประชุม    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขยายผล จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 
3 - 6 ป  ตามคูมือแผนการเรียนการสอนดานสุขภาพ "เลี้ยงดูลูกตาม
คําสอนพอ" ผานระบบประชุมทางไกล (Web Conference)  

2. การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

แผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข รอบ 6 เดือนหลัง 
(เมษายน – กันยายน 2563) สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data Management & Knowledge Management) 
    มาตรการท่ี 1 ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน  ให เกิดการศึกษา วิจัย 
สรางนวัตกรรม และการจัดการ
ความรูของหนวยงาน 

   1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สํานัก
สงเสริมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
   2. สํารวจชุดขอมูลความรู งานวิจัยและนวัตกรรม ของบุคคลากร
สํานักสงเสริมสุขภาพ  
   3. ประชุมเพ่ือจัดทําชุดความรูดานการจัดทํานโยบาย มาตรการการ
ขับเคลื่อนการศึกษาวิจัย สรางนวัตกรรมและการจัดการความรูของ
หนวยงาน 

   มาตรการท่ี 2 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการสรางงานวิจัย
และนวัตกรรม 

   1. ประชุมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสรางนักวิจัยหนาใหมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0   
   2. พัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพ่ือเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 
ชวยเหลือ สนับสนุน กํากับ ติดตาม                              
   3. พิจารณาการขอจริยธรรมวิจัยของหนวยงานกอนสงขอจริยธรรม 
กรมอนามัย 

   มาตรการท่ี 3 พัฒนาการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมของสํานัก
สงเสริมสุขภาพใหเปนหมวดหมู 

   1.จัดทําระบบการจัดการความรู 3 เรื่อง องคความรู นวัตกรรม ขอมูล 
   2. รวบรวมองคความรู นวัตกรรมของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
   3. จัดหมวดหมูแผนท่ีความรู ขอมูลท่ีมีอยูและความรูท่ีขาดหาย 
   4. จัดจางการออกแบบองคความรูเพ่ือเผยแพร 

3. การพิจารณางานวิชาการและการวิจัย เพ่ือประเมินความดีความชอบ 

หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิชาการและการวิจัย สําหรับขาราชการประเภทวิชาการ 
ดีเดน :  
   ระดับเชี่ยวชาญ : มีงานวิจัย บทความพิเศษ 1 เรื่อง พรอมตีพิมพ / มีขอเสนออภิบาลเชิงยุทธศาสตร 1 เรื่อง/
วิทยากร บรรยายงานวิชาการระดับกระทรวง  
   ระดับชํานาญการพิเศษ : มีงานวิจัย บทความพิเศษ 1 เรื่อง พรอมตีพิมพ / มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร / วิทยากร บรรยายงานวิชาการ ระดบักรม 
   ระดับชํานาญการ : สรุปงานโครงการท่ีรับผิดชอบ อยางนอย 1 เรื่อง พรอมสรุป one page 
   ระดับปฏิบัติการ / พนักงานราชการ :  มีเอกสารของขอมูลและระบุแหลงคนควาขอมูล  

 กลุม... 
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 4.2.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

ดีมาก : 
   ระดับเชี่ยวชาญ / ชํานาญการพิเศษ  มีการวิเคราะห สังเคราะห โครงการงานของตนเองอยางนอย 3 หนา
พรอมสรุป one page 
   ระดับชํานาญการ วิเคราะหสถานการณ ปญหางานรับผิดชอบ อยางนอย 1 เรื่อง พรอมสรุป one page 
   ระดับปฏิบัติการ/พนักงานราชการ มีตารางขอมูลและบรรยายผล  
ดี / พอใช :  นอกเหนือจากเกณฑ  ระดับดีเดน ดีมาก 
หลักเกณฑผลงานวิชาการและการวิจัย สําหรับขาราชการประเภทท่ัวไปและลูกจางประจํา 
   ระดับชํานาญงาน : สรุปการดําเนินงานและมีขอเสนอปรับปรุงแกไขงานท่ีรับผิดชอบ 
   ระดับปฏิบัติงาน : ประสาน วางแผนผังกํากับการติดตามงานและสรุปงานท่ีรับผิดชอบ 
   ลูกจางประจํา : ออกแบบสํารวจความพึงพอใจของการทํางานในหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 
   กรณีลูกจาง : กลุมวิชาการ จัดทําแบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจของการจัดประชุมแตละครั้งหรือการเปน
ผูชวยนักวิจัยในการเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ี 
   ระดับความดีความชอบ  ตองปฏิบัติครบตามเกณฑขางตน 
            ดีเดน รอยละ 90 – 100 
            ดีมาก รอยละ 80 – 89.99 
            ดี รอยละ 70 – 79.99 
            พอใช   ต่ํากวารอยละ 70  

สรุปผลงานวิชาการและการวิจัย รายบุคคล 
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

กลุม 
กลุมเปาหมาย 

(คน) 
ผูที่สงผลงานแลว 

(คน) 
ยังไมไดสงผลงาน 

(คน) 
อนามัยแมและเด็ก 18 18 - 

สรางเสริมศักยภาพฯ 12 10 2 

อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 12 11 1 

อนามัยวัยทํางาน 12 8 4 

พัฒนาศักยภาพฯ 7 5 2 

บริหารยุทธศาสตร 14 12 2 

สนับสนุนวิชาการฯ 4 4 - 

อํานวยการ 36 7 29 

รวม 115 75 40 
***ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. 

  
 

กลุม... 
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4.2.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

สรุปผลงานวิชาการของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
รายการ เรื่อง 

1. ขอเสนอเชิงนโยบาย 1 

2. งานวิจัย 9 

3. วิจัยแตไมเผยแพร 1 

4. บทความ/วิทยากรในการประชุมฯ 10 

5. คูมือ 2 

6. สรุปงานโครงการท่ีรับผิดชอบ 12 

7. การวิเคราะห สงเคราะห งานท่ีรับผิดชอบ 5 

8. สรุปงานท่ีรับผิดชอบ 18 

9. วิเคราะหสถานการณงานท่ีรับผิดชอบ 2 

10. เอกสารของขอมูลและระบุแหลงคนควาขอมูลอางอิง 2 

11. ผูชวยนักวิจัย 3 

12. ออกแบบสํารวจความพึงพอใจ 8 

13. ข้ันตอนการทํางาน 2 

รวม 75 

  

4. ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชนในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

   ทีมสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ทีม 3) ไดแก สํานักสงเสริมสุขภาพ 
สํานักสุขาภิบาลและน้ํา สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม รวมลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินกิจการรานคาตามมาตรการ   
ผอนปรนในระยะแรก ในเขตเทศบาล จ.นนทบุรี ไดแก ตลาดสด กิจการคาปลีก รานตัดขนสัตว ศูนยกีฬา โดย
ใชแบบประเมินของกรมอนามัย และเก็บตัวอยางโดยใชชุดทดสอบ DOH Test Kits 
   ขอเสนอแนะ 
   1) ใหมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานทีมสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สํานัก
สงเสริมสุขภาพ  
   2) ใหมีโครงการรองรับในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานกรณีเฉพาะกิจ (ระยะยาว)  
   3) คณะทํางานของสํานักสงเสริมสุขภาพ มีหลายระดับ ดังนั้นขอใหผูแทนท่ีไปรับนโยบายจากกรมอนามัย
ถายทอด ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานขณะลงพ้ืนท่ีใหทีมลงปฏิบัติการรับทราบและถือปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
   4) ใหมีการสนับสนุนงบประมาณในการลงพ้ืนท่ี เชน คาพาหนะ คาอาหาร น้ําด่ืม เบี้ยเลี้ยงเพ่ือเปนขวัญ
และกําลังใจใหกับบุคลากร    
 

ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและประธานใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ประธานกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการ

ขับเคลื่อนองคกรสรางสุข ผานหัวหนากลุมทุกกลุมท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตามแผนฯ และขอใหมีการ
รายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนประจําทุกเดือนพรอมอัพ
โหลดข้ึนเว็บไซตของหนวยงานภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป โดยไดเนนย้ําในมิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและ
ความรู (Data Management & Knowledge Management) มุงเปาความสําเร็จท่ี รอยละ 80-90 ของ
บุคลากรในหนวยงานนําขอมูลและความรู อัพโหลดข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

 2. ในการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสรางนักวิจัยหนาใหมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ขอใหดําเนินการตามมาตรการการเวนระยะหางอยางเครงครัด 

 3. ใหหัวหนากลุมทุกกลุมติดตามใหบุคลากรสงผลงานวิชาการและการวิจัยใหครบ 
 4. การสนับสนุนงบประมาณในการลงพ้ืนท่ีของทีมสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 มีการเสอนในภาพรวมของกรมอนามัยซ่ึงตองรอการพิจารณาถึงความเหมาะสมจาก
ผูบริหารกรมอนามัยและผูท่ีเกียวของ 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

4.2.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   1. งานพัฒนายุทธศาสตร 
 

   1. การบริหารแผนงาน ไดแก 
   - รวบรวม/ปรับแผนปฏิบัติการของกลุมตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
2019 (COVID - 19) และมาตรการของกรมอนามัย  
   - เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ืออนุมัติและบันทึกในระบบ DOC 
   - ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ 
   - จัดทํารายงานตัวชี้วัด 2.5 พรอมบันทึกรายงานผลในระบบ DOC 
   2. การบริหารงบประมาณ ไดแก 
   - ประสาน กํากับติดตามการเบิกจายงบประมาณ  
   - จัดทํารายงานตัวชี้วัด 2.3 พรอมบันทึกรายงานผลในระบบ DOC 
   - ตรวจสอบ การใชงบประมาณตามแผนการจัดสรรงบประมาณ 
   3. งานตามภารกิจอ่ืน ๆ และการประชุมตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 
ประชุมภารกิจหลัก / ภารกิจสนับสนุน ไดแก FIN  KISS ประชุม
หัวหนากลุม บรย. / ประชุมคณะกรรมการ EOC 

   2. งานพัฒนาระบบบริหาร 
 

   1. รวบรวมและจัดทํารายงานคําขออุทธรณผลการประเมินตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก 
   2. จัดทํารายงานการประชุมผลติดตามกํากับตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 5  
   3. ติดตามและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของผลการดําเนินการ
แตละตัวชี้วัดรอบเดือนเมษายน 2563 ท่ีรายงานในระบบ DOC 

4.2.7 กลุม... 
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4.2.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

    4. ประสานขอมูล รวบรวมและรายงานแบบสอบถามขอมูลหมวด 3 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเพ่ือ
รวบรวมวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวมของกรมอนามัยเพ่ือใชในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน PMQA ของกรมอนามัยและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน  

   3. งานบริหารจัดการขอมูล    1. บันทึกขอมูล “แมตาย” ในระบบ DOH / ตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ / DM & KM รายบุคคลบนเว็บไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ 
   2. สนับสนุนการจัดประชุมกลุมตางๆ โดยระบบ Web Conference   
   3. บริหารจัดการซอมบํารุง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่อง
สํารองไฟ และฮารดแวรอ่ืนๆ 
   4. จัดทําสื่อ Infographic เรื่อง COVID-19    
   5. สนับสนุนการจัด Live 9 ยางเพ่ือสรางลูก และการจัดประชุม
กลุมภารกิจ 
   6. การประชุมตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน รวมประชุม Zoom 
Conference ดานพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการขอมูล ของ
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค / ประชุมและพิจารณาโครงการวิจัย
ท่ีขอจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 

   4. การดําเนินงานคณะทํางาน
ก ลุ ม ภ าร กิ จ ยุ ท ธ ศ าส ต ร แ ล ะ
วิชาการ  (STAG) 

   1. จัดทํามาตรการสถานประกอบกิจการท่ีไดรับการผอนปรน (รอบ 1)  
   2. จัดทําแผนการเคลื่อนมาตรการกับภาคีเครือขาย 
   3. จัดทํา New Norm มาตรฐานกิจการท่ีไดรับการผอนปรน (รอบ 2)   
   4. วิเคราะหสถานการณกลุมวัย ภายใตสถานการณ COVID-19 

                    มติท่ีประชุม - รับทราบ 

  4.2.8 กลุมอํานวยการ 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน/ส่ิงท่ีไดรับ 

   1. งานการเงินและบัญชี 1. การสงเบิกเดือนเมษายน 256๓ 
    - เงินงบประมาณ 43 รายการ เปนเงิน 4,305,017.81 บาท 
    - เงินนอกงบประมาณ 4 รายการ เปนเงิน 433,193.55 บาท 
       ***รวม  47 รายการ เปนเงิน 4,738,211.36 บาท 
2. การสงใชเงินยืมงบประมาณเดือนเมษายน 256๓ 
    - เงินงบประมาณ 9 รายการ เปนเงิน 796,911.-บาท 
    - เงินนอกงบประมาณ 1 รายการ เปนเงิน 118,934.-บาท 

   2. งานพัสดุและครุภัณฑ
ทางวิชาการ 

1. การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 
    - ผลิตสื่อ 6 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,353,750.-บาท  
    - การดําเนินการจัดซ้ือนมผง ฯ 

4.2.8 กลุม... 
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4.2.8 กลุมอํานวยการ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดําเนินงาน/ส่ิงท่ีไดรับ 

        - การดําเนินการจัดซ้ือนมผง ฯ งวดท่ี 1 สงมอบและเบิกจายแลวขอมูล ณ 
วันท่ี 10 เม.ย. 63 สูตร 1 จํานวน 5,629,320.-บาท / สูตร 2 จํานวน 
7,552,260.-บาท งวดท่ี 2  มีแผนสงมอบ มิ.ย. 63 สูตร 1 จํานวน 
3,870,680.-บาท / สูตร 2 จํานวน 5,047,700.-บาท 
2. งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   - รายการครุภัณฑ เบิกจายแลวท้ังหมด 9 รายการ  
   - รายการท่ีดินและสิ่งกอสราง เบิกจายแลว 1 รายการ  อยูระหวาง
ดําเนินการ 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงหองน้ําชายหญิง จํานวน 1 รายการ 
วงเงินงบประมาณ 2,500,000.- บาท  ไดผูชนะการเสนอราคาไดแก บริษัท 
ไอคอนิก จํากัด เสนอราคาต่ําสุดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,878,000.-บาท อยู
ในชวงระยะเวลาอุทธรณ และจะครบกําหนดอุทธรณ วันท่ี 13 พ.ค. 63  
คาดวาจะทําสัญญาประมาณวันท่ี 15 – 21 พ.ค. 63 (เรียนทําสัญญาภายใน 
7 วันตามประกาศ) 

   3. งานยานพาหนะและ
อาคารสถานท่ี 

   มีอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) เดือนเมษายน 256๓  
จํานวน 165.05 ลิตร 

  มติท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 แนวทางการคัดกรองหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
  ท่ีประชุมมีการอภิปรายรวมกันและไดเสนอแนวทางการคัดกรองหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
กอนมอบหมายกลุมภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  (1) หนังสือราชการภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมใหกลุมอํานวยการเสนอ
ผูอํานวยการเพ่ือมอบหมายกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
  (2) หนังสือราชการภาษาอังกฤษเก่ียวกับความรวมมือระหวางประเทศ หรือการดําเนินงาน
ตามภารกิจใหกลุมอํานวยการเสนอผูอํานวยการเพ่ือมอบกลุมบริหารยุทธ 

 มติท่ีประชุม - รับทราบ 

  ๕.๒ กําหนดการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพครั้งท่ี 8/2563  
    - ประธานจะแจงใหทราบในภายหลัง 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.30 น. 
 
 
 
 
 

(นางสาวประภัสสร นุชนิยม) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

(นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต) 
หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 


