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 สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

- รับทราบ 

2. หัวหน้ากลุ่มและทีมงานทุกกลุ่มแสดงความยินดีกับ นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมอบให้ พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ 
รักษาราชการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ และท่านได้ให้โอวาทว่า งานทุกงานจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีทีมงานที่ดี 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไมม่ีงานใดท่ีจะทำสำเร็จไดเ้พียงคนเดียว ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนทำงานกับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ท่านใหม่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าของตนเองและสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป ส่วนการพิจารณา 
ความดีความชอบยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดในระดับ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 

- รับทราบ 

3. กรมอนามัยกำหนดจัดงานปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพจัดบูธขนมหวาน 1 บูธ - รับทราบ 

4. สำนักงานประมาณพิจารณาปรับลดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย ในส่วนของการ
จัดประชุม อบรม สัมมนา ดังนั้น หากมีการส่งกลับให้แก้ไข ขอให้ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยพิจารณาปรับแก้คำขอดังกล่าวในมิติอ่ืน ๆ 

 - รับทราบ 

5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ดังนั้น บทบาท
กรมอนามัยจะเป็นหน่วยสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการ โดยศูนย์อนามัยจะต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่มากขึ้น 

- รับทราบ 

6. การเชื่อมต่องาน Platform สมุดบันทึกสุขภาพกลุม่วัย Pink Book, Yellow Book, Red Book, Blue Book จะต้องรีบดำเนินการ
เตรียมเนื้อหาให้เรียบร้อยและส่งมอบให้กองแผนงานดำเนินการเชื่อมต่อใน Platform ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการ 43 ล้านบาท 
และจะต้องมีการทดลองใช้ระบบต่อไปด้วย ทั้งนี้ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นขอให้รองอธิบดี (นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา) ช่วยผลักดัน
การเชื่อมต่อ การ Try Out และการขับเคลื่อนการใช้ Yellow Book  

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อนามัยแม่และเด็กดำเนินการ 

7. มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการ
ประชุมสัมมนาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดในช่วงไตรมาสที่ 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และการขับเคลื่อนงานกรมอนามัย 
ในพ้ืนที ่

- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ร ่ ว ม ก ั บ ก ลุ่ ม ส ร ้ า ง เ ส ริ ม
ศักยภาพ ดำเนินการ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

   - ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
   ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม   

- รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง     3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สรุปดังนี้                                                                   
   งบประมาณทั้งสิ้น 46,702,342.- บาท ประกอบด้วย         
         - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,037,797.-บาท       - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,377,600.-บาท                      
         - งบนมเอดส์                  28,400,000.-บาท      - งบลงทุน                       886,945.-บาท 
   เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 = 32% ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 9.65% 
   ประธานขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเร่งขับเคลื่อนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปด้วย    

- มอบทุกกลุม่ดำเนินการ 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา  

   4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 และแผนเดือนมกราคม 2565  
   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  สำหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
สรุปได้ดังนี้ (ประธานมอบพญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน) 
       1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – การจัดพิธีลงนาม MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ ต้องชะลอการจัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอน อาจเพิ่มมากขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทำให้มาตรการต้องเข้มข้นมากขึ้นตามไปด้วย  
และหากมีการ MOU แล้ว ควรมีการชี้แจงแผนการขับเคลื่อน MOU กับจังหวัด - ขอให้กลุ่มวัยมีการส่งเรื่องเข้าประกวดรับรางวัลเลิศรัฐ 
      2) กลุ่มอำนวยการ – ไม่มี 
      3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ขอให้มีการช่องทางการสื่อสารการจัดกิจกรรมงานของกลุ่มวัย เพื่อทราบลำดับงานของแต่ละกลุ่ม 
และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้มากท่ีสุด 

4) กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น –  กิจกรรม 10 อ. 
3)      5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – ให้มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจสุขภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ และนำเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

เนื่องจากยังเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจโดยตรง ยังไมใ่ช่การวิเคราะห์ผลในภาพรวม ซึ่งอาจจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ โดยจำแนกกลุ่มอายุ หรือช่วงอายุ และจะต้องมีการปรับเรื่องอะไร หรือควรมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้วย  
    6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ –ควรมีการชี้แจงเหตุผลประกอบการประเมินเกณฑ์ 5 ส. และคะแนนที่ได้รับมี
ความแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยการคุณลักษณะความเข้มข้นของคณะกรรมการแต่ละคน 

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    - กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 ในเดือนมกราคม 2565 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากต้องรอ
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพคนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน   

- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ดำเนินการ 


























