
 สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 

     1. รองอธิบดี (นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เนื่องจากยังไม่มีผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็น
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นรองอธิบดีกรมอนามัยที่กำกับ ดูแล สำนักส่งเสริมสุขภาพ และเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพไม่ขาดช่วงและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
     ทั้งนี้ ในเวลา 10.00 น. ได้มอบให้หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพแทน 
เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ 

- รับทราบ  
 

     2. กลุ่มอนามัยวัยเรียนแจ้งว่ามีการปรับแผนงาน โดยนำกิจกรรมที่เร่งรัดตามนโยบายกรมอนามัยขึ้นมาดำเนินการในไตรมาสที่ 
3 โดยใช้งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนกิจกรรมเดิมตามแผนได้มีการเลื่อนออกไปจากเดิม และยังไม่ทราบว่างบประมาณ 
จะเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมหรือไม่  

- รับทราบ 

     3. ที่ผ่านมาในเวทีการประชุมสรุปตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการรายงานผลการตรวจราชการของกรมอนามัย 
เช่น อัตราส่วนการตายมารดา การฉีดวัคซีนในกลุ่ มหญิงตั้งครรภ์ของกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เรื่องของกลุ่มเด็กวัยเรียน  
และ ราชทัณฑ์ปันสุข Good Factory Practice ของกลุ่มวัยทำงาน เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ประสาน
สำนักงานตรวจราชการ กรมอนามัย และกองแผนงาน  

- รับทราบ   

      4. ขอให้กลุ่มอำนวยการต้ังเรื่องของบลงทุนเหลือจ่ายรอบ 2 ของกรมอนามัย เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงด้านข้างสนามบริเวณ
อาคาร 7 ชั้น 1 ด้านซ้ายมือ ในวงเงิน 500,000.-บาท หรือมากกว่า 

- รับทราบ   
 

      5. มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ 

 - รับทราบ   
 

      6. กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 12 หน่วยงาน ซึ่งกำหนดไว้วันที่  
25 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้ได้จัดทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยแล้ว 

- รับทราบ   
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

     - ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
   ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม  

 
 

- รับรองรายงานการประชุม 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง       3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 สรุปดังนี้                                                                   
     งบประมาณทั้งสิ้น 36,763,772.- บาท  ประกอบด้วย         
         - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,087,797.-บาท  - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,275,600.-บาท                      
         - งบนมเอดส์                  18,498,540.-บาท  - งบลงทุน                      901,835.-บาท 
 

       ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 56.4% จากงบประมาณภาพรวมทั้งหมด โดยที่เป้าหมายกรมอนามัยเดือนพฤษภาคม 2565  
อยู่ที่ 67% ดังนั้น ยังคงต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายอีก 3,897,886.-บาท  
       ที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพที่จะใช้ตามแผนไตรมาส 3 – 4 ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ (ข้อมูลจาก
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) และยังขาดงบประมาณที่ยังขาดอีกประมาณ 2.5 ล้านบาท ดังนั้น ประธานจึงให้จัดทำข้อมูลแผนงาน
กิจกรรมเฉพาะเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 ก่อนที่จะตั้งเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย เนื่ องจาก
งบประมาณงวดสุดท้าย อาจจะมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565  
        นอกจากนี้ ยังให้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ 3 – 5 ปีย้อนหลังและเปรียบเทียบกับสำนัก/กอง
วิชาการในกรมอนามัยด้วย 

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา  

4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 และแผนเดือนพฤษภาคม 2565  
        ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆสรุปได้ดังนี้   
         1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – ได้มีการทบทวน Value Chain ตามประเด็นที่เห็นว่า สำนักส่งเสริมสุขภาพจะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การดำเนินงานทั้งที่เป็นหน่วยงานหลักและเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะเขียนโครงการเข้าไปเสนอกับเจ้าภาพหลัก
ให้ได้มาซึ่งงบประมาณในภาพรวม ทั้งนี้ ขอให้แต่ละกลุ่มพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องและเขียนโครงการเพ่ือเสนอไปยังเจ้าภาพ
ประเด็น ซึ่งจะจัดทำหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 
        2) กลุ่มอำนวยการ – ให้มีการจัดหาผู้รับจ้างจัดซื้อจัดจ้างรายการต่าง ๆ ของนักวิชาการที่เสนอขออนุมัติ เพ่ือเปรียบเที ยบ
ราคาและคุณภาพด้วย  
 
 

 

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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 เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา 
(ต่อ) 

   4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 และแผนเดือนพฤษภาคม 2565 (ต่อ) 
         3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก - ไม่มีข้อเสนอแนะ 
         4) กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น – มีกิจกรรมที่จะทำเป็นวิจัยในไตรมาส 3 – 4 ขอให้เตรียมขอคุณธรรมจริยธรรมการวิจัย 
(EC) ไว้ได้เลย 
         5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – เร่งรัดการจัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน (Red Book) 
         6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ – ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    - กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 7/2565 ในเดือนพฤษภาคม 2565 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง     - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ดำเนินการ 

 



 

 

รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 6/2565 

วันที่ 26 เมษายน 2565 
ณ ห้องสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 
และผ่านระบบ Video Conference : Cisco WebEX 

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

ผู้มาประชุม   
1.  นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย                        ประธาน 
2.  นางพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
3.  นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
4.  นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
5.  นางประภาภรณ์ จังพานิช แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
6.  นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
7.  นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
8.  นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
9.  นางชนัญชิดา สมสุข กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
10.  นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
11.  นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
12.  นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
13.  นางสาวนฤมล แก้วโมรา กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
14.  นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
15.  นายเนติ์ ภู่ประสม กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
16.  นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
17.  นาวสาวกมลนิตย์ มาลัย กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
18.  นายกชธนาณัฏฐ์ โพธิมา กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
19.  นางสาวศิรินทรา พินิจกุล กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
20.  นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
21.  นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
22.  นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
23.  นางมลิวัลย์ ศรีม่วง กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
24.  นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
25.  นางนิริญา ธนธราธิคุณ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
26.  นางสาวรดีพร สุขอรุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
27.  นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 28. นางสาว... 
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28.  นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
29.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
30.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
31.  นาวสาวเนตรชนก รัตนเนตร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
32.  นางสาวปราณี พงษ์จินดา กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
33.  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
34.  นายณัฐากร บัวแก้ว กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
35.  นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
36.  นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
37.  นางปจารดา ดวงวิเชียร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
38.  นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ กลุ่มอำนวยการ 
39.  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ กลุ่มอำนวยการ 
40.  นางสาวณภาภัช สนศิร ิ กลุ่มอำนวยการ 
41.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่ กลุ่มอำนวยการ 
42.  นางสาวสุรีรัตน์ พืชผักหวาน กลุ่มอำนวยการ 
43.  นางอัญชลา ดิษฐ์ผดุง กลุ่มอำนวยการ 
44.  นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก กลุ่มอำนวยการ 
45.  นางสาวนัยนา ชัยพล กลุ่มอำนวยการ 
46.  นายอนุชิต พรหมกระแส กลุ่มอำนวยการ 
47.  นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก กลุ่มอำนวยการ 
48.  นางสาวศิรินภา ภู่เทศ กลุ่มอำนวยการ 
49.  นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ กลุ่มอำนวยการ 
50.  นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศิริ กลุ่มอำนวยการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

กิจกรรมก่อนการประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา  
- รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ประธานการประชุม นำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

เนื ่องจากยังไม่มีผู ้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู ้อำนวยการสำนักส่ งเสริมสุขภาพ ดังนั ้น ในฐานะที่เป็นรองอธิบดี 
กรมอนามัยที่กำกับ ดูแล สำนักส่งเสริมสุขภาพ จะช่วยติดตามและสนับสนุนให้การขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม
สุขภาพไม่ขาดช่วงและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง    

2. กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นได้แจ้งว่ามีการปรับแผนงาน โดยนำกิจกรรมที่เร่ งรัดตามนโยบาย
กรมอนามัยมาดำเนินการในไตรมาสที่ 3 โดยใช้งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนกิจกรรมเดิมตามแผน 
ได้มีการเลื่อนออกไปจากเดิม และยังไม่ทราบว่างบประมาณจะเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมหรือไม่ 

 

 3. การประชุม... 
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3. การประชุมสรุปตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมาไม่มีการรายงานผลการตรวจราชการ
ของกรมอนามัย เช่น อัตราส่วนการตายมารดา การฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
เรื่องของกลุ่มเด็กวัยเรียน และราชทัณฑ์ปันสุข Good Factory Practice กลุ่มวัยทำงาน เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ประสานสำนักงานตรวจราชการ กรมอนามัย และกองแผนงาน 

4. ขอให้กลุ่มอำนวยการตั้งเรื ่องของบลงทุนเหลือจ่ายรอบ 2 ของกรมอนามัย เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงด้านข้างสนามบริเวณอาคาร 7 ชั้น 1 ด้านซ้ายมือ ในวงเงิน 500,000.-บาท หรือมากกว่า 

5. มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการติดตาม  
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ 

6. กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  
12 หน่วยงาน ซึ ่งกำหนดไว้วันที ่ 25 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้ได้จัดทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖5 
รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั ้งที ่ 5 /2565 เมื ่อวันที่ 29 มีนาคม 2565   

ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม ตามหนังสือที่ สธ 0923.02/ว 2192  ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 ไม่มีผู ้ขอแก้ไข  
สามารถดาวน์โหลดสรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ           
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 งบประมาณทั้งสิ ้น 36,763,772 บาท ประกอบด้วย  
(1) งบลงทุน 901,835 บาท (2) งบดำเนินงาน 36,011,937 บาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายขับเคลื ่อนโครงการ 
16,237,797 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 18 ,498,540 บาท 
และค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1 ,275,600 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ 20,733,840 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 56.4 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 58 จำแจกแต่ละรายการ ดังนี้ 
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 

รายการ 
งบประมาณ 

จำนวนได้รับจัดสรร (บาท) จำนวนเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ 16,087,797 7,874,706 48.95 
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1,275,600 606,800 47.57 
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผง ฯ 18,498,540 11,365,390 61.44 
รวมงบดำเนินงาน 36,011,937 19,846,896 55.34 
งบลงทุน 901,835 886,945 98.35 
รวมงบประมาณทั้งหมด 36,763,772 20,733,841 56.40 

สำนักส่งเสริม... 
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สำนักส่งเสริมสุขภาพ เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 56.40 จากงบประมาณภาพรวมทั้งหมด   
โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 กรมอนามัยตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที ่ร้อยละ 67 ดังนั้น ยังคงต้องเร่งรัด  
การเบิกจ่ายอีก จำนวน 3,897,886 บาท  

ที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพที่จะใช้ตามแผนไตรมาส 3 - 4  
ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ (ข้อมูลจากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) และยังขาดงบประมาณอีกประมาณ 2.5 ล้านบาท 
ดังนั้น ประธานจึงให้จัดทำข้อมูลแผนงานกิจกรรมเฉพาะเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 ก่อนที่จะตั้งเรื่อง 
ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย เนื่องจากงบประมาณงวดสุดท้ายจะโอนมาในช่วงเดือนพฤษภาคม -
มิถุนายน 2565 นอกจากนี้ ยังให้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ 3 - 5 ปีย้อนหลัง 
และเปรียบเทียบกับสำนัก/กองวิชาการในกรมอนามัยด้วย 

มติที่ประชุม – รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา  

รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานต่อไป 

4.1 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
1) ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2565 ชี้แจงแนวทาง

การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2565) 
ทบทวนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก และบันทึกข้อมูลรอบ 5 เดือนหลังให้ครบถ้วนตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template) บันทึกรายการที่ 5 รายงานผล ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (มีนาคม – สิงหาคม 2565) 
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2565 และปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน  

2) จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ 
ส่วนงานย่อย) ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการ
ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพลงนาม และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพเรียบร้อยแล้ว 

3) การจัดทำแผนปฏิบัติการและวางแผนการใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ได้มีการพิจารณา 
(1) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (2) วิเคราะห์และทบทวนปัญหา/
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขรอบ 6 เดือนแรก และแผนปฏิบัติการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง 
(3) เตรียมการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 กรณีรายการก่อสร้าง ประสานกองแบบแผน
จัดทำแบบแปลนและรายละเอียดล่วงหน้า 1 - 2 เดือน และเอกสารให้ครบถ้วนตามที่สำนักงบประมาณกำหนด  
(4) การใช้งานระบบการจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ (e-Budget Anamai) จะเริ่มใช้ระบบ
ในการบันทึกคำของลงทุน ประจำปี 2567 เป็นต้นไป 

4) การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบ DOC รอบไตรมาสที่ 2 
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยระบบจะเปิดให้ปรับแผนรอบไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2565 
ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณดำเนินการไตรมาส 3 ไม่เพียงพอ จึงขอให้ทุกกลุ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ตามมติที่ประชุมวันที่ 19 เมษายน 2565 และชะลอการปรับแผน/ปรับกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายเท่านั้น 

5) การรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC ผลการดำเนินงาน
โครงการในระบบ eMENSCR ประจำปี 2565 ไตรมาสที ่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน  
และรายงานผลตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ได้มีการจัดทำสรุป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) 

ทบทวน... 
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ทบทวนมาตรการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ และปัญหา/อุปสรรคในรอบ 5 เดือนแรก เนื่องจากผลเบิกจ่ายอบรม
สัมมนาไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงขอให้ทุกกลุ่มทบทวนกิจกรรมและเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนการอบรม/สัมมนา  
ในไตรมาสที่ 3 เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด  

6) การจัดทำโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นสำคัญ (1) การทบทวน
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย Value Chain ตามเป้าหมายแผนแม่บท (2) การจัดทำโครงการ
สำคัญ ปีงบประมาณ 2567 (ตามหลักเกณฑ์ 9 ข้อ) และความเชื่อมโยงกับ Value Chain ตามเป้าหมายแผนแม่บท 

7) การประชุมพัฒนาและขับเคลื ่อนระบบสุขภาพดีว ิถ ีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  
เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับปรุงการจัดทำรายการข้อมูล (Data set) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (Pink Book)  
วัยเรียนและวัยรุ ่น (Yellow Book) วัยทำงาน (Red Book) ผู ้สูงอายุ (Blue Book) สมุดบันทึกสุขภาพด้าน
โภชนาการ ด้านทันตกรรม ด้านการออกกำลังกาย และด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

8) ทบทวนจำนวนการตายมารดา (MMR) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 (ไตรมาส 1) 
Update จำนวนการตายมารดา (MMR) จำนวน 21 ราย 

9) ปรับปรุงข้อมูล Website สำนักส่งเสริมสุขภาพ Update Template รองรับเอกสารรายงาน
ตัวชี ้วัดสำนักส่งเสริมสุขภาพรอบ 5 เดือนหลัง ข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือการฝากครรภ์สำหรับ
บุคลากรสาธารณสุข เอกสารบันทึก MOU กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

10) การประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation Team) ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPEHOC) มอบทีมเลขานุการทบทวนรูปแบบ
การเตรียมทีมปฏิบัติการ (Operation Team) ประสานจัดทีม 5 วัน เรื่องรถ และอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทีมปฏิบัติการช่วงสงกรานต์  

11) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (คณะกรรมการวิชาการ) ครั้งที ่15 พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) กำหนดวันจัดการประชุมวิชาการ 
เป็นวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพ่ือรายงานความก้าวหน้าได้มีการ
จัดทำร่างคำสั่ง พิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมการประชุมของแต่ละห้องย่อย การดำเนินการขอหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ประสานกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นส่ง Concept note พร้อมรายละเอียดวิทยากรเรียบร้อยแล้ว 

12) ประกาศผลการคัดเลือกการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพมีผลงานที่ผ่าน
การคัดเลือก จำนวน 1 ผลงาน คือ ผลงานการวิจัยและพัฒนาประเภท (Oral Presentation) เรื่อง การศึกษา
ความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์ ของนางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  
ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยและพัฒนาและผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://academic15th.anamai.moph.go.th/th  

13) แผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2565 
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จัดประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565 (เพื่อติดตามการจัดทำแผน/กิจกรรมรอบ 5 เดือนหลัง และชี้แจงการ
รายงานผลในระบบ DOC 4.0 แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ) 

- พฤษภาคม 2565 จัดทำการประเมินความเสี ่ยงภารกิจหลักของหน่วยงานในรอบ  
5 เดือนหลัง (เพ่ือจัดทำารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ) 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

4.2 กลุ่มอำนวยการ... 
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4.2 กลุ่มอำนวยการ 
1) รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก วงเงิน 18,498,540.- บาท งวดที่ 1 

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,365,390 บาท งวดที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จำนวน 775,403.- บาท 
- จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

จำนวน 107,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 21 เมษายน 2565 อยู่ระหว่างส่งเบิก  
- จ้างพัฒนาการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพฯ วงเงิน 150,000 บาท บริษัท วิสคอมค์

แอนด์คอลซัลแทนท์ จำกัด ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 1 จำนวน 90,000 บาท วันที่ 10 มิถุนายน 2565  
งวดที่ 2 จำนวน 60,000 บาท วันที่ 18 กันยายน 2565 

- จ้างประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จำนวน 
155,000 บาท งวดที่ 1 จำนวน 62,000 บาท ส่งเบิกแล้ว งวดที่ 2 จำนวน 93,000 บาท วันที่ 14 มิถุนายน 2565  

- จ้างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตายมารดาและทารก จำนวน 200,000 บาท งวดที่ 1 
จำนวน 100,000 บาท ส่งเบิกแล้ว งวดที่ 2 จำนวน 100,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 2 

- จ้างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 323,000 บาท งวดที่ 1 จำนวน 161,500 บาท ส่งเบิกแล้ว 
งวดที่ 2 จำนวน 161,500 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

- จ้างพัฒนาช่องทางการเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จำนวน 60,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

- จ้างบำรุงรักษา Platform Pink Book (Save mom ,Pink book) ประจำปี 2565 จำนวน 
430,000 บาท บริษัท ลาภา ซิสเต็มส์ จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

- จ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและประชาชน  
ในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จำนวน 150,000 บาท ส่งมอบงวดที่ 1 จำนวน 90,000 บาท วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
งวดที่ 2 จำนวน 60,000 บาท วันที่ 18 กันยายน 2565 

- จ้างการประเมินผลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 500,000 บาท ส่งมอบงวดที่ 1 จำนวน 300,000 บาท  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 งวดที่ 2 เป็นเงิน 200,000 บาท วันที่ 9 ตุลาคม 2565 

- จ้างแปลเอกสาร รายงานประจำปี 2564  สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 42,600 บาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 

- จ้างจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพ เป็นเงิน 175,000 บาท บริษัท จีดี โปรดักชั่น 
จำกัด ครบกำหนดวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 

- ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 14 ,883.70 บาท 
บริษัท เจท คอม จำกัด ครบกำหนดวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างตรวจรับ 

- จ้างซ่อมและเพิ่มประสิทธิภาพครุภัณฑ์ เป็นเงิน 59,406.40 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
อินฟอร์แมนท์ ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

- จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดการคลินิกเด็กสุขภาพดีและจัดจ้างผลิตสื่อให้ความรู้เพื่อการ
ดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย เป็นเงิน 300,000 บาท ครบกำหนด 24 มิถุนายน 2565 

2) การใช้น้ำมันดีเซลเดือนมีนาคม 2565 ส่วนกลาง จำนวน 6,000.- บาท และส่วนภูมิภาค 
จำนวน 11,500.- บาท   

มติการประชุม      - รับทราบ  
4.3 กลุ่มอนามัย... 
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4.3 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
1) การประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  

พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ (6 เดือนแรก) ให้ที่ประชุมรับทราบให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
และมอบหมายคณะอนุกรรมการดำเนินการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ และ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ฉบับ และมอบหมายคณะอนุกรรมการดำเนินการต่อไป  

2) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมทดสอบเนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ระดับพื้นที่ 
ชี้แจงโครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ร่าง) กำหนดการประชุม
ทดสอบเนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับพ้ืนที่ กำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 : แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ 
งานฝากครรภ์ หลังคลอด และอสม. สสจ 5 คน กลุ่มที่ 2 : หญิงตั้งครรภ์หลังคลอด 1  กลุ่มที่ 3 : หญิงตั้งครรภ์ 
หลังคลอด คัดเลือกพื้นที่ทดสอบเนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ขอนแก่นและตรัง) สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป 
คือ จัดประชุมทดสอบเนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับพ้ืนที่ จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 

3) ประชุมคณะทำงานทบทวนแนวทางการฝากครรภ์ของประเทศไทย ครั้งที่ 3 เพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญกิจกรรมบริการที่จำเป็นในการฝากครรภ์แต่ละไตรมาส คัดเลือกกิจกรรมสำคัญในการจัดทำตัวชี้วัด
ฝากครรภ์คุณภาพ และระบุรหัสโรคและรหัสหัตถการของกิจกรรมฝากครรภ์ สิ ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ  
1) ประชุมหารือวิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองแผนงาน  
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสจ., รพศ./รพท./รพช., 
รพ.สต.) 3) ประชุมคณะทำงานปรับตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ประกาศใช้ตัวชี้วัดฝากครรภ์
คุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 ประชุมชี้แจงและจัดทำหนังสือเผยแพร่/สื่อสารแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

4) ประชุมปรึกษาหารือสูตรอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อทบทวน
กลุ่มโรคและพิจารณาสูตรอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริจาค อาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 

5) แผนการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2565  
      - 12 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการควบคุมการส่งเสริม

การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กครั้งที่ 2/2565 
- 17 พฤษภาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 
- 20 พฤษภาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนขับเคลื่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 (2566-2570) 
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุ  

การตายมารดา ปีงบประมาณ 2565  
- วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดยะลา 
- เดือนพฤษภาคม 2565 ประชุมคณะทำงาน Operating Center  
- เดือนพฤษภาคม 2565 จัดทำสื่อรณรงค์และขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 
 
 4.4 กลุ่มอนามัย... 
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4.4 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
1) ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ 

1.1) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) 
วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ประชุมจัดทำคู่มือการสอนสำหรับครู (TEACHER ‘S MANUAL)” กรอบแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ แบ่งกลุ่มระดมพลังความคิด ทบทวนบทเรียน กำหนดประเด็น 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และทักษะสุขภาพอย่างง่ายสำหรับครูสอนนักเรียน ป.5 -ป.6 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
และได้รับข้อเสนอแนะจากท่านกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป เร่งจัดทำ
คู่มือให้เสร็จภายในเมษายน 2565 นำเข้าประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มอบกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการประสานโรงเรียนเป้าหมายสมัครใจเข้าร่วม 100 แห่ง ทดลองใช้คู่มือในโรงเรียนนำร่อง เตรียมการ 
Kick off โครงการ  

1.2) การขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี (เป้าหมาย ปี 65 = 5,000 ราย /นักเรียน
ได้รับแว่นสายตา 367 ราย) ก้าวต่อไปในการพัฒนาส่งเสริมคัดกรองสายตาคัดกรองสุขภาพนักเรียนหลังเปิดเทอม 
นำเข้าข้อมูลผ่าน HDC-SH (อนามัยโรงเรียน), ติดตามเชื่อมโยงระบบข้อมูล Vision 202 สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ ความก้าวหน้า จัดทำ TOR ในการจัด
จ้างทำ E-learning การอบรมผู ้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ “ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS) ” 10 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัด
เตรียมการสำหรับการประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 

3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลผ่านระบบ Digital Platform เตรียมการ
ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโครงงานสุขภาพนักเรียนในการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งท่ี 15 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2565  

- พัฒนา Yellow Book ใน Digital Health book กรมอนามัย (ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย 
สร้างชาติ) 

- ประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย Digital Platform 
- ติดตามเฝ้าระวัง Covid-19 ในเด็กอายุ 0-19 ปี 
- สานต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวังสุขภาพ

นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลผ่านระบบ Digital Platform 

4.1) ความก้าวหน้าการพัฒนา Platform Yellow Book ทบทวนรายการข้อมูล (Dataset)  
และข้อมูลการออกแบบหน้าจอแสดงผลการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  หารือร่วมกับ
กองแผนงาน และกลุ่มวัยอื่น ๆ และบริษัทที่รับจ้างจัดทำระบบ ออกแบบหน้าจอรายงาน App. หารือกับ Cluster 
วัยเรียนวัยรุ่น และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การให้ Health Point ของ Yellow Book ส่งข้อมูลให้กองแผนงาน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศน์กลางด้านสุขภาพ สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป คือ ติดตาม
ประสานความก้าวหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลระบบกับผู้รับจ้างจัดทำระบบ ออกแบบการรายงานผลข้อมูลสุขภาพที่
ได้จาก Application Yellow Book ติดตามผลการทดสอบระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลปทุมธานี 

4.2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลโครงการ 

4.3) โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาระบบการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและประชาชนในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา 

5) แผนการ... 
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5) แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 
- วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมเตรียมการการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21” 
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการกพด. 
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ประชุมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 

10 อ (Thailand 10 for Health) 
- เดือนพฤษภาคม 2565 ประสานร่วมฝ่ายทำเนียบรัฐบาลเตรียมความพร้อมพิธีการ MOU 

“การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21”จัดจ้างทำระบบ E-learning การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เตรียมการสำหรับการประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 
เตรียมการประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโครงงานสุขภาพนักเรียน 

เนื่องจากกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีกิจกรรมที่จะดำเนินการทำวิจัยในไตรมาส 3 – 4  
จึงขอให้เตรียมดำเนินการในการขอคุณธรรมจริยธรรมการวิจัย (EC) ไว้ได้เลย 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ  

4.5 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
1) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 packages) 

1.1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อติดาม
ผลการดำเนินงานของคลัสเตอร์วัยทำงาน และติดตามปัญหาการดำเนินงาน  

1.2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสนับสนุนการส่งเสเริมสุขภาพสถานประกอบการ
ร่วมประชุมสรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ Platform Zoom Meeting เพื่อรายการข้อมูลสมุดบันทึก
สุขภาพแต่ละช่วงวัย กระบวนการทำงานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

1.3) ความก้าวหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
1.4) การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เรื่อง

แรงงานกับการดูแลสุขภาพกายและโภชนาการให้รอดจากวิกฤติโควิด-19 ณ บริษัท เอจีซีแฟลทกลาส (ประเทศไทย)  
และโรงงานสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สเหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย 
(PCFT) พนักงาน บริษัท เอจีซีแฟลทกลาส และโรงงานสมุทรปราการเพ่ือเรียนรู้ 10 แพคเกจกรมอนามัยการดูแล
สุขภาพกาย ใจ และการนำไปปรับใช้ในโรงงาน และกินอยู่ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบางและทำอย่างไรให้
จติใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่ง 

1.5) การสร้างความรอบรู ้ทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ  
ในสถานประกอบการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักการชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages และมาตรการ COVID 
Free Setting ในสถานประกอบการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จป. เพ่ือเป็นผู้นำการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะ รุ ่นที ่ 3 ภาคทฤษฎีโดยมีภาคีเครือข่ายจากกรมต่าง ๆ และสถานประกอบการ 36 องค์กร 
กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพในสถานประกอบการ 2) ทีมเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการด้วยเครื่องมือสุขภาพ 
เชิงบูรณาการ 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ 

 
 
 

2) โครงการ... 
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2) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2.1) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับคลื่อนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี 

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มุมนมแม่ในเรือนจำและ
ทัณฑ์สถาน และจัดทำสื่อนมแม่ (โดยกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก) หารือการดำเนินงานของคณะกรรมการและ
คณะทำงานเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565)  

2.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ 
เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ บรรยายพิเศษเรื่อง กรมอนามัยกับการส่งเสริม
สุขภาพในเรือนจำ โดยรองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ผู้แทนจาก
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ ทัณฑสถาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมอนามัยส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 -12  
และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2.3) การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Princess Health Award 2022 ภายใต้โครงการวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัล ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่คณะกรรมการจากหน่วยงานจาก
ส่วนกลาง ภาครัฐและเอกชน และมหาวิทยาลัย รับรองแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

2.4) การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 – 2569 เพื่อยกร่างกรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน) 
ร่วมกับคณะกรรมการฯ จากทั้ง 4 กระทรวง กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน) ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล 

2.5) แผนปฏิบัติการกลุ่มอนามัยวัยทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
2.5.1) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 PACKAGES) 

- เดือนพฤษภาคม 2565 จัดพิมพ์หนังสือสมุดสุขภาพคนวัยทำงาน (RED Book)  
จำนวน 1,250 เล่ม แล้วเสร็จรอส่งศูนย์อนามัยพร้อมงานมะเร็งเต้านม 

- เดือนพฤษภาคม 2565 พัฒนาและบำรุงรักษาระบบชุดความรู ้ 10  Packages 
แบบบูรณาการเพ่ือสร้างสุขภาวะดีสู่วิถียั่งยืนโดยเน้นจัดทำเป็นแบบสื่อสังคมออนไลน์ 

- พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จ้างประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานนักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

2.5.2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
- เดือนเมษายน 2565 คู่มือการอบรมแกนนำนักศึกษาในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทย

จากมะเร็งเต้านม 
2.5.3) โครงการวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15  

- วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ดีเด่นด้านการส่งเสเริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่  

- วันที ่ 20 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสรรหาและ
กลั่นกรองผู้สเมควรได้รับรางวัล (ผ่านระบบประชุมทางไกล) ครั้งที่ 2 

- วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการ ตัดสินผู้สมควรได้รับ
รางวัล (ผ่านระบบประชุมทางไกล) ครั้งที่ 2 

- เดือนพฤษภาคม... 
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- เดือนพฤษภาคม 2565 จ้างจัดทำเหรียญ โล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคล
และองค์กรดีเด่นด้านส่งเสเริมสขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

- พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จัดจ้างทำวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานของบุคคลและองค์กร
ดีเด่นด้านส่งเสเริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการส่งเสเริมสขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 

มติการประชุม      - รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

 
 4.6 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

1) โครงการสร้างเสริมศักยภาพและส่งเสริมความรอบรู้สู่สุขภาพดีวิถีใหม่  โดยใช้หลักสูตร 
7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพด้วยโปรแกรม 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดี 
ที่บ้าน ผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 7 สัปดาห์รอบรู้
สู่สุขภาพด ีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จในการครองพ้ืนที่สื่อทั้งออนไลน์และ Hard Copy 5 สำนักข่าว 
ได้แก่ ข่าวช่อง 8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ข่าวสดออนไลน์ The Journalist และ Matichon Online 

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบสํารวจข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับคนพิการ วันที่ 4 เมษายน 2565 

ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ประชุมไดพิ้จารณาและได้แนวทางการจัดทำแบบสํารวจข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับ
คนพิการทีม่ีคุณภาพแบบสํารวจข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับคนพิการ และมีการสานสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

- จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการวัยทำงานทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย 

- จัดทำแบบประเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการ
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ของแบบสํารวจและข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบสํารวจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3) การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จากผลการวัดระดับ
การรับรู้การดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 5 เดือนแรก และส่งผลงานและหลักฐาน
เข้าประกวดองค์กรคุณธรรม ตามชื่อผลงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ สู่องค์กรคุณธรรม 4 มิติ 

4) งานวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 - สนับสนุนการประชุมเตรียมการคณะผู้แทนไทยผู้แทนกรมอนามัยในการประชุมสมัชชา

อนามัยโลก สมัยที่ 75 (75 th World Health Assembly)  
5) แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565  

  - การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 และกิจกรรมองค์กรคุณธรรม โดยประชุมคณะทำงาน ITA 
และชมรมคุณธรรม สำนักสงเสริมสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2565 

  - การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 
มีชีวิต ชีวาและเสริม สร้างคุณภาพชีวิต กำหนดจัดกิจกรรมอารมณ์ดี ฟิตดี กินดี สุขภาพดี วันที่ 28 เมษายน 2565 

  - ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านทักษะการนําเสนอด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดีย
และดิจิทัล (Multimedia & Digital) อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที ่11 – 12 พฤษภาคม 2565  

มติการประชุม      - รับทราบ  

- ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.3 กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2565  

กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2565 ในเดือนพฤษภาคม 2565 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

มติการประชุม      - รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 
 

 

(นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้สรุปรายงานการประชุม 

(นางวิมล  บ้านพวน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


