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สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสรมิสุขภาพ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖3 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติท่ีประชุม 

วาระที่ ๑ เรื่องที่

ประธานแจ้งให้ทราบ 

   1. ประธานกล่าวเปิดการประชุม และส่งความสุข อวยพร และมอบของขวัญวันเกิดให้บุคลากรที่เกิดในเดือนมกราคม 2564   - รับทราบ       

    2. ประกาศคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2563 มีบุคลากรกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ นางสาวพิริยา รุ่งกานต์ และ
นางสาวปิยนันท์ เกตุตรีภรณ์  

- รับทราบ 
  

    3. สถานการณ์การแพร่เชือ้โควิด 19 ระลอกใหม่ ยังมีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง 
อยู่เสมอ 

- รับทราบ     
 

    4. กรมอนามัยปรับการบริหารงานและวิธีทำงาน กรมอนามัย โดยยังคงมีระบบ Clusters และให้หัวหน้ากลุ่มวัยในสำนักส่งเสริม
สุขภาพเป็นเลขานุการครัสเตอร์ มีรองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ในสำนัก/
กองเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

- รับทราบ 
   

    5. กองแผนงานแจ้งให้สำนักวิชาการจัดทำแผนคำของบประมาณ (งบลงทุน) รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 – 2570 จึงขอให้กลุ่มวัยจัดทำแผนโดยนำบุคลากรที่ผ่านการอบรม OSOF, NeGSOF หรือ Ad hoc team ในสำนักส่งเสริม
สุขภาพมาร่วมคิด 

- รับทราบ และมอบกลุ่มวัย
ดำเนินการ 
 

    6. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จะเปิดตัวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และจะมีการรวม App.   
การดูแลสุขภาพวัยทำงานมาอยู่ใน Platform ก้าวท้าใจ Season 3 โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเป็นผู้ดำเนินการ 

- รับทราบ 
 

    7. สำนักส่งเสริมสุขภาพมีกำหนดการกิจกรรมเด็กไทยสายตาดี ในวันที่ 14 มกราคม 2564 พร้อมนำเสนอวิดิทัศน์ให้ที่ประชุม 
ร่วมพิจารณาก่อนนำเสนอจริง ซึ่งประธานให้ปรับเพ่ิมภาพกิจกรรมที่มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 

- รับทราบ 
  

    8. สำนักส่งเสริมสุขภาพมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 15% ประธานจึงให้ทุกกลุ่มเร่งดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น และปรับกิจกรรมให้เป็นการพิมพ์สื่อ 

 

    9. กองเศรษฐกิจให้ทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ โดยมีสำนักทันตสุขภาพ เรื่อง การตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มอายุ 15 – 29 ปี  
และกลุ่มอายุ 59 ปี ขึ้นไป เรื่อง การคัดกรองมะเร็งช่องปาก กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป  กับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เรื่อง การตรวจ
ซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ 
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วาระ  มติท่ีประชุม 

วาระที่ ๑ เรื่องที่

ประธานแจ้งให้ทราบ 

(ต่อ) 

   10. สำนักส่งเสริมสุขภาพจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 และ
มอบกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเตรียมการ 

- ร ับทราบ และมอบกลุ่ม
สร้างเสริมศักยภาพเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพเตรียมการ 
   
 

    11. สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับให้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P) และพัฒนาระบบปฐมภูมิ ซึ่งมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการต่อไป 

- ร ับทราบ และมอบกลุ่ม
บ ร ิ ห า ร ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดำเนินการ 

    12. กรมอนามัยเตรียมออกแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และมอบกลุ่มอนามัยวัย
เรียนวัยรุ่นดำเนินการต่อไป 

- ร ับทราบ และมอบกลุ่ม
อน าม ั ย ว ั ย เ ร ี ย น ว ั ย รุ่ น
ดำเนินการ 

    13. กรมอนามัยเตรียมการจัดทำ E – Passport เพ่ือการคัดกรองบุคคลในครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างให้ครัสเตอร์วัยทำงานดำเนินการ 
และมีหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ร่วมคิดร่วมทำ 

- รับทราบ  

    14. สำนักส่งเสริมสุขภาพผลักดันให้มีการส่งโครงร่างงานวิจัยฉบับย่อเพื่อขอจริยธรรมการวิจัย (Ethic) จึงขอเชิญชวนนักวิชาการ
สาธารณสุขให้ผลิตผลงานวิจัยและส่งขอจริยธรรมการวิจัย (Ethic) ต่อไปด้วย 

- รับทราบ 

    15. สำนักส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของแต่ละกลุ่ม โดยมีรางวัลที่ 1 เป็นเงิน 10,000.-บาท รางวัลที่ 2, 
3 ลดหลั่นไปตามลำดับ 

- รับทราบ 

    16. สำนักส่งเสริมสุขภาพจะมีการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและยกระดับสำนักส่งเสริมสุขภาพ 4 
คณะ พร้อมทั้งกำหนดแผนการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหรือทีมนำองค์กร (สัปดาห์ที่ 1)  คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมสุขภาพ (สัปดาห์ที่ 3) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (สัปดาห์ที่ 4)  
ส่วนสัปดาห์ที่ 2 จะเป็นการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ มอบกลุ่มที่เก่ียวข้องดำเนินการ  

- รับทราบ และมอบกลุ่มที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ 

วาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงาน 

การประชุม   

   - ไม่มีผูข้อแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ    

   ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมตกิารประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินกาตตามมตกิารประชุม 

- ร ับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖3 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติท่ีประชุม 

วาระที่ ๓  เรื่อง

สืบเน่ือง  

  3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปดังนี้                                                                   

   งบประมาณทั้งสิ้น 47,528,965.- บาท ประกอบด้วย         

     - งบดำเนินงาน (โครงการ)  23,308,584.- บาท       - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,365,950.- บาท   

     - งบนมเอดส์                  22,219,731.- บาท         - งบลงทุน  634,700.- บาท   

   กรมอนามัยตั้งเป้าการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1= 32% ไตรมาสที่ 2= 55% ไตรมาสที่ 3= 84% ไตรมาสที่ 1= 100% ขณะน้ี

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.31 ประธานเร่งรัดให้ทุกกลุ่มใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และให้กลุ่มอนามัยแม่และเด็กและ

กลุ่มอำนวยการเร่งการจัดซื้อนมเอดส์ และการเบกิจ่ายงบลงทุน และใหทุ้กกลุ่มใหค้วามสำคัญกับการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ    

- รับทราบ และมอบกลุ่ม

ต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

    3.2 แผนการใช้งบประมาณ ปี 2564 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

   ในภาพรวมของสำนักส่งเสริมสุขภาพมีแผนการใชง้บประมาณในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,245,555.-บาท คิดเป็น

ร้อยละ 8.40 เดอืนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6,940,415.-บาท ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ สิ้นเดอืน

มกราคม 2564 จะต้องเบิกจ่ายใหไ้ด้ 40% ขณะนี้ 

   ข้อสรุปการวเิคราะห์การดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 1 วางแผนไว ้26.18% เบิกจ่ายได้ 14.89% = 3,981,814.41.- 

ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ด้วยเหตุผลดังน้ี 

   1. มีการปรับลดงบประมาณและเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน 

   2. มีงบประมาณที่เกิดจากการปรับ/เลื่อนระยะเวลา จำนวน 3,019,119.- = 11.29% 

   3. เป้าหมายเบิกจ่าย 32% = 8,557,290.88.-  ต้องเร่งการเบิกจ่ายอีก 4,575,476.47.- = 17.11% 

   ประธานเห็นว่า มีแนวโน้มที่จะใช้ได้ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด จงึเร่งการดำเนินการให้เร็วขึน้ และให้กลุ่มต่าง ๆ ที่ประสงค์ขอใช้

งบประมาณเพิ่มให้ขออนุมัติได้ และเร่งรัดการเบิกจ่าข เร่งดำเนินกิจกรรมให้เร็วขึ้น ปรับกิจกรรมทำสื่อมากขึ้น 

- รับทราบ  

- มอบกลุ่มต่าง ๆ เร่ง

ดำเนนิกิจกรรมและ

เบิกจ่ายใหเ้ร็วขึ้น  

 

      3.3 การปรับแผนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด กรณ ีCOVID – 19 สรุปได้ดังนี้ 

         1) มทีั้งหมด 19  โครงการ ประกอบด้วยจำนวน 149 กิจกรรม งบประมาณ 24,674,534.-บาท 

- รับทราบ  
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติท่ีประชุม 

วาระที่ ๓  เรื่อง

สืบเน่ือง (ต่อ) 

         2) ไม่ปรับกิจกรรม จำนวน 110 กิจกรรม (เพิ่ม 1 กิจกรรม) 

         3) ปรับรูปแบบ/ เลื่อนระยะเวลา จำนวน 31 กิจกรรม (เพิ่ม 3 กิจกรรม) 

         4) ปรับใหม่รองรับ COVID 19 จำนวน 8 กิจกรรม 

- รับทราบ  

 

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อ

ทราบและพิจารณา  

   - รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2564 และแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
    ผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – รายงานประจำปี 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ สามารถส่ง ร่าง ต้นฉบับ ให้สำนักพิมพ์ภายในเดือนนี้  
และประสานการของบกลางปี 2564 

2) กลุ่มอำนวยการ - ให้ประสานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมขอสนับสนุนเจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 
กิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 
      3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ลดขนาดการประชุมกลุ่มใหญ่ และจัด On line และให้ติดตามการ
เชื่อมต่อ App. Pink Book กับระบบของกรมอนามัย และสามารถดจ้างพิมพ์สมุดสีชมพูได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณแล้ว 
      4) กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น – เตรียมแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 และให้ทบทวน
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (HLS) ให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่มากขึ้น ให้ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี 
และให้ทำงานกับเครือข่ายมากขึ้น 
      5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ที่จะเปิดตัววันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564   
      6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ – ให้เร่งกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 

      7) กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข –  ให้เร่งการดำเนินกิจกรรมตามแผน  

      8) กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย –ชีแ้จงการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (LO) และขอความร่วมมอืทุกกลุ่มงาน จัดทำผลงานวิชาการ วจิัย อย่างนอ้ยกลุ่มละ 1 เรื่อง 

- รับทราบ และมอบกลุ่ม

ต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

าระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ    - กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ - มอบกลุ่มบริหาร

ยุทธศาสตร์ดำเนินการ 

 


