
 

 

รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 8/2565 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้องสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 
และผ่านระบบ Video Conference : Cisco WebEX 

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

ผู้มาประชุม   
1.  นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ         ประธาน 
2.  นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
3.  นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มอนามันเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
4.  ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
5.  นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
6.  นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
7.  นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
8.  นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
9.  นางชนัญชิดา สมสุข กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
10.  นายวสุรัตน์ พลอยล้วน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
11.  นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
12.  นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
13.  นางอำพร บัณฑิตวงศ์ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
14.  นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
15.  นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
16.  นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
17.  นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
18.  นายเนติ์ ภู่ประสม กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
19.  นางอัญชลินทร์ ปานศิริ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
20.  นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
21.  นางวิชชุพร เกตุไหม กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
22.  นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
23.  นางนิริญา ธนธราธิคุณ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
24.  นางสาวรดีพร สุขอรุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
25.  นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
26.  นายธีรพงษ์ คำพุฒ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
27.  นางสาวภารีณี หงส์สุวรรณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
28.  นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
29.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 30 นางสาว... 
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30.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
31.  นางสาวปราณี พงษ์จินดา กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
32.  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
33.  นายณัฐากร บัวแก้ว กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
34.  นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
35.  นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
36.  นางปจารดา ดวงวิเชียร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
37.  นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ กลุ่มอำนวยการ 
38.  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ กลุ่มอำนวยการ 
39.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์ กลุ่มอำนวยการ 
40.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม กลุ่มอำนวยการ 
41.  นางสาวณภาภัช สนศิร ิ กลุ่มอำนวยการ 
42.  นางสาวณภัทรชนกานต ์ ถือสมบัติมนตรี กลุ่มอำนวยการ 
43.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่ กลุ่มอำนวยการ 
44.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล กลุ่มอำนวยการ 
45.  นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ กลุ่มอำนวยการ 
46.  นางสาวรุ่งฟ้า  ปัญญาไว กลุ่มอำนวยการ 
47.  นายอนุชิต พรหมกระแส กลุ่มอำนวยการ 
48.  นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ์ กลุ่มอำนวยการ 
49.  นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง กลุ่มอำนวยการ 
50.  นางสาวหทัยรัตย์ ทิพย์ศิริ กลุ่มอำนวยการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

กิจกรรมก่อนการประชุม 

- ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา  
- ประธานการประชุม นำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ ลำดับ 1) นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์  

ลำดับ 2) ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย ลำดับ 3) นางวิมล บ้านพวน และแต่งตั ้งแพทย์หญิงพรเลขา  
บรรหารศุภวาท เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
สุขภาพ (นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์) เป็น CHRO ที่ดูแล กำกับ ติดตามวางแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ติดตามการวางแผนงานและประเมินผล สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

2. การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาศักยภาพคนตลอด  
ช่วงชีวิต เรียบร้อยแล้ว 3 กลุ่มวัย ดังนี้  

 
กลุ่มสตรี… 
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กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย มีการลงนามร่วมกัน 6 กระทรวง กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีการลงนาม
ร่วมกัน 12 กระทรวง กลุ่มผู้สูงอายุมีการลงนามร่วมกัน 7 กระทรวง และกลุ่มวัยทำงานคาดว่าจะมีการลงนาม
ร่วมกัน 4 กระทรวงในต้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีบทบาทในการรับนโยบาย  
และถ่ายทอดด้วยการจัดทำกลยุทธ มาตรการ แผนงาน โครงการ ตัวชี ้ว ัด ขับเคลื ่อน MOU ดังกล่าวผ่าน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี ่ยวข้องในระดับต่าง ๆ และต้องมีการจัดทำแผนงาน  
การติดตาม การรายงาน และการประเมินผล       

3. การจัดทำแผนงานส่งเสริมสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัยเห็นควรเชิญภาคีเครือข่าย ศูนย์ อนามัย  
หรือพ้ืนที่ที่เป็น Best Practice เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานตั้งแต่เริ่มต้น หรือนำ Product ในพ้ืนที่มาใช้ 
เป็นแนวทางการทำงานในพื้นที่ต่อไปในระยะ 5 ปี 10 ปี ด้วยการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
จากองค์กรชั้นนำด้านส่งเสริมสุขภาพมาช่วยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ โดยมีสำนักส่งเสริมสุขภาพสังเคราะห์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้ตกผลึกก่อนถ่ายทอดลงพื้นที่ บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มวัย มีองค์ความรู้
ด้าน Health Literacy และมี Platform เป็นเครื่องมือช่วยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพด้วย 

4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ภารกิจหลักท่ีถ่ายโอนคือ การจัดบริการสุขภาพในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล การบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาลศูนย์ (25 แห่ง) โรงพยาบาลทั่วไป (67 แห่ง) โรงพยาบาลชุมชน (714 แห่ง) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (9,661 แห่ง) ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพจะต้องเข้มขันและปรับบทบาทให้เหมาะสมมากข้ึน 
โดยเฉพาะการจัดทำ Digital Health Platform ของกลุ่มวัยที่อยู่ระหว่างการต้องเชื่อมต่อข้อมูลให้เป็นระบบ
เดียวกันภายใต้งบประมาณ 43 ล้านบาท และขอให้กลุ่มวัยเร่งประสานงานกับกองแผนงานให้ชัดเจนในการ
ดำเนินการด้วย และมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (งาน IT) ติดตามความก้าวหน้าและรายงานในที่ประชุมต่อไป 

5. การจัดทำพื้นที่ Co – Working Space เพื่อให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพได้มีพื้นที่ในการ 
นั่งคิด ปรึกษา คุยงานวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างปรับพื้นที่ กั้นห้องที่ชั้น 3 ในพื้นที่
ของกลุ่มอำนวยการ 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖5 
รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั ้งที ่ 7/2565 เมื ่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565   

ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม ตามหนังสือที ่ สธ 0923.02/ว.3513 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ไม่มีผู ้ขอแก้ไข  
สามารถดาวน์โหลดสรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ           
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 มีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 37,423,575.70 บาท ประกอบด้วย 
(1) งบลงทุน 1,401,638.70 บาท (2) งบดำเนินงาน 36,021,937 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ 
16,237,797 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 18,498,540 บาท 
และค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1,285,600 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ 34,167,639.48 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.30 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85 จำแนกแต่ละรายการ ดังนี้ 

 
ผลการเบิกจ่าย… 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

รายการ 
งบประมาณ 

จำนวนได้รับจัดสรร (บาท) จำนวนเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ 16,237,797 13,931,904.12 62.88 
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1,285,600 835,366.66 57.08 
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผง ฯ 18,498,540 18,498,540 85.05 
รวมงบดำเนินงาน 36,021,937 33,265,810.78 74.12 
งบลงทุน 1,401,639.70 901,828.70 64.34 
รวมงบประมาณทั้งหมด 37,423,575.70 34,167,639.48 91.30 
หมายเหตุ ** ข้อมูลจากกลุม่อำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 
ที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่จะใช้ตามแผนไตรมาส 4 สรุปได้ว่า  
1. มี 10 กิจกรรมที่ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำหนังสือ

ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,819,350.-บาท 
2. กรมอนามัยกำลังจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,000,000.-บาท เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์  

10 รายการ  
3. กรมอนามัยจัดงบประมาณ จำนวน 900,000.-บาท เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด 

ร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนระดับพื ้นที ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : สู ่เป้าหมายระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ณ จังหวัดตรัง 

ซึ ่งในข้อ 1 – 3 ยังต้องมีการรอการขออนุมัติปรับแผนเพื ่อนำเอกสารประกอบการบันทึก 
ในระบบ DOC ด้วย 

ประธานให้แนวคิดการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในรอบต่อไป ดังนี้ 1) หากโครงการ/กิจกรรมใด 
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เห็นควรให้มีการคิดใหม่ ทำใหม่จากเดิม ปรับเปลี่ยนวิธีการ รูปแบบ ให้ตรงกับ
บริบทความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพ 2) ให้มีการของบประมาณหรือสร้างการ
มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้านสุขภาพ เช่น สสส. สปสช. สวรส. WHO UNICEF เป็นต้น หรือเป็น 
Partner ship กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้งานไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น 

มติที่ประชุม – รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.2 ความคืบหน้าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนระดับ
พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : สู่เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

กำหนดการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 
ขณะนี ้ มีผู ้ตอบรับประมาณ 30 คน ดังนั ้น ประธานจึงขอให้มีการตรวจสอบการยืนยันการเข้าร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย และให้กลุ่มวัยเตรียมพร้อมข้อมูลที่จะคุย ตอบข้อซักถามกับพ้ืนที่ด้วย   

มติที่ประชุม – รับทราบและมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการ 

 

 ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา  
รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานต่อไป 

4.1 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
1) การจัดทำแผน งบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน  

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปการจัดลำดับโครงการ/กิจกรรม ตามแผน 
(ก.ค. - ก.ย.65) และขอสนับสนุนงบประมาณกรมอนามัย สรุปแผนสื่อสิ่งพิมพ์ ไตรมาสที่ 4 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ตามเป้าหมายขาวคาดแดง ตัวชี้วัดโครงการ และอื่นๆ และการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพ เพ่ือสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

- การปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC รวบรวมเอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ
เพื่อนำเข้าระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน (รอบเดือนมิถุนายน 2565) ทั้งนี้ กลุ่มงานที่มีการปรับแผนหรือได้รับ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมให้สำเนาเอกสารส่งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เพื่อปรับแผนในระบบรอบเดือน
กรกฎาคม (วันที่ 28 - 30 ก.ค.65) 

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทบทวนกิจกรรม  
ที่ดำเนินการปี 66 คู่มือแนวทางการดำเนินงานสำหรับพื้นที่และแผนปฏิบัติการประจำปีในภาพรวมคลัสเตอร์   
การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ การจัดทำ
คำของบลงทุน ปี 66 สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการจัดทำโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2567 ทบทวนโครงการ
สำคัญ เป้าหมายโครงการ และแนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทย่อย Value Chain ที่เก่ียวข้อง 

- การรายงานผลการดำเนินงาน การรายงานผลในระบบ eMENSCR /การประสานการ
รายงานผลประเด็นการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย และการดำเนินงาน SDGs ประเด็นแม่และเด็ก 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนระดับพื้นที่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง กลุ่มเป้าหมาย : 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย นักวิชาการ
กรมอนามัย ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน บรรยายพิเศษวิกฤติหรือโอกาสการส่งเสริมสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21 
การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ ่นกับบทบาทใหม่ในงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) เพ่ือประชาชนทุกกลุ่มวัยในระดับพ้ืนที่ ประจำปี 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
รอบ 9 เดือน กลุ่มอภิปราย “ร่วมคิด ร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในระดับพ้ืนที่ ประจำปี 2566  

3) ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 7/2565 ทบทวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดเพ่ือร่วมวิเคราะห์ gap จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 5 เดือนแรก 
และทบทวน Template ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง เพื่อนำไปพัฒนาผลการดำเนินงานต่อไป แจ้งคะแนนผลการ
ประเมินตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้คะแนนรวม เท่ากับ 4.4738 รายงานผลติดตาม
การดำเนินงานและจัดทำรายงานของตัวชี้วัดในทุกวันที่ 10 ของเดือน  

4) ประชุมทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ และซักซ้อมความเข้าใจ 

5) รายงานประจำปี 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ รออนุมัติจัดทำ รายงานประจำปี  
ฉบับภาษาอังกฤษ และจัดทำ E-Book ทั้งฉบับ ภาษาไทย และ อังกฤษ 

6) ประชุม… 
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6) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 5/2565 
ระบบการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้หน่วยงาน กำกับติตตาม
งานวิจัยปี 2565 ผลงานวิชาการที่นำเสนอการประชุมวิชาการ ครั ้งที ่ 15 มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพฯ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ณ สถาบันปัณณทัต 
วันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ มีทั้งรูปแบบ Online และ Onsite 

7) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ข้อมูลงานวิชาการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ผลการวิเคราะห์
ปัญหาและโอกาสในการพัฒนางานวิจัยสำนักส่งเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาและขับเคลื่อน ปี 2566 การจัดตั้งคลินิก
วิจัยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผลงานที่เตรียมจะส่งขอจริยธรรมการวิจัย (EC) กรมอนามัย ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
วิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ปรับเนื้อหาแผนพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการและ
การวิจัยปี 2566 แผนการจัดตั ้งคลินิกวิจัยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้แต่ละกลุ ่มงานเตรียมข้อมูลทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่ายของกลุ่มงานเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป     

8) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2565 กรมอนามัยส่งผลงานทั้งหมด 36 ผลงาน โดยผ่านการพิจารณารอบที่  1 
จำนวน 1 ผลงาน (ระดับดี) แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลงาน แนวทางการเขียนผลงาน แนวคิดของรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ สาขาบริการส่วนร่วมแนวปฏิบัติที่ดีในการมองผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล ต้นแบบความสำเร็จ 
และเตรียมผลงานเพ่ือสมัครขอรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริการแบบมีส่วนร่วม ในปี 2566 ต่อไป 

9) แผนการดำเนินงาน เดือน สิงหาคม 2565 
- วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2565 จัดประชุม “ร่วมคิด ร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

ระดับพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ โรงแรมเรือรัษฎา  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
- วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จัดประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2565 (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
- เดือนสิงหาคม 2565 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 และแผนคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
ประธานมอบหมายให้จัดทำบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมระบบการประชุม Conference  

ของห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการใช้งานระบบการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

 
4.2 กลุ่มอำนวยการ 

1) รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
- จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ปี 2566  

ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก และสำรวจข้อมูลความ
ต้องการนมผงฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 

- จ้างประเมินผลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
จำนวน 500,000 บาท ส่งเบิกแล้ว  300,000 บาท ครบกำหนด 9 ต.ค.65 รอ PO จำนวน 200,000 บาท  

- จ้างพัฒนาการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 150,000 บาท ครบกำหนด 18 ก.ย.65 
รอ PO จำนวน 200,000 บาท  

- จ้างบำรุง... 
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- จ้างบำรุงรักษา platform pink book จำนวน 430,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
- จ้างพัฒนาช่องทางการเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ

ทารกและเด็กทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จำนวน 60,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
- จ้างประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จำนวน 

155,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
- จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดการคลินิกสุขภาพเด็กสุขภาพดีและจัดจ้างผลิตสื่อให้ความรู้  

เพ่ือการดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย จำนวน 300,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างทำสื่อรณรงค์และขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จำนวน 

200,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างพิมพ์การพัฒนาสื่อเพื่อความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมเรื่องคู่มือการ

อบรมแกนนำนักศึกษาฯ จำนวน 103,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างจัดวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานของบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 

50,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดฯ 157,930 บาท 

ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Clip VDO) มาตรการและข้อปฏิบัติก่อนเปิดเรียน On site 

ความปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 จำนวน 500,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 4,200 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างทำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

จำนวน 6,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างจัดทำเหรียญพระราชทาน จำนวน 25,500 บาท ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างผลิตคลิปวีดีโอเพื่อสร้างกระแสสังคมและความรอบรู้คนวัยทำงานในสถานประกอบ

กิจการ จำนวน 100,000 บาท ครบกำหนด 10 ส.ค. 65 ส่งเบิกแล้ว 
 - จ้างพิมพ์แผ่นพับถาม-ตอบส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มตั้งครรภ์ จำนวน 

280,770 บาท ครบกำหนด 6 ก.ย.65 
 - จ้างพิมพ์หนังสือ 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน จำนวน 178,705 บาท อยู่ระหว่าง 

รอกรมอนุมัตงิบประมาณ 
 - รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ PO เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 2,762,400 บาท ส่งเบิกแล้ว

เป็นเงิน 2,381,630 บาท 
 - สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 1 รายการ งานจ้างปรับปรุงโถงหน้าลิฟท์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ชั้น 1 อาคาร 7 จำนวน 
499,810 บาท ส่งเบิกแล้ว 

2) อัตราการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิง (ดีเซล) เดือนมิถุนายน 2564 ส่วนกลาง 7,500 บาท
ต่างจังหวัด 9,000 บาท ใช้งบประมาณ 16,500 บาท 

ประธานส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการทราบว่า ภารกิจกลุ่มอำนวยการอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และพัฒนาบุคลากรให้เชี ่ยวชาญในการ  
สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นต้นแบบองค์กรสุขภาพดี มีความสุข   

มติการประชุม      - รับทราบ  
4.3 กลุ่มอนามัย… 
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4.3 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 12  
- ฝึกปฏิบัติและสร้างสถานการณ์จำลองเชิงระบบภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมเป็นการฝึก

ทักษะของผู้ปฏิบัติแม่และเด็กในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นการทดลองระบบการทำงานของ
โรงพยาบาลและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานในคลินิก ANC LR NICU PP WCC 
และชมรมจิตอาสาแม่และเด็กในชุมชนเพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออ่อน  
และหาโอกาสพัฒนาการให้บริการในหน่วยงานของตนเอง โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้คำแนะนำในการสำรวจสถานที่ 
อุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการจัดบริการให้มีคุณภาพ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจกับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถนำความรู้
ไปพัฒนางานให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

2) การเสวนาหัวข้อฝากครรภ์อย่างไรให้มีคุณภาพ  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ต่อเนื่องตามเกณฑ ์
- เน้นกิจกรรมพ้ืนฐานที่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องได้รับเมื่อฝากครรภ์ 
- จัดเครือข่ายบริการฝากครรภ์และมีระบบส่งต่อไปยังสถานบริการที่มีศักยภาพ 

3) ประชุมเพื ่อจัดทำแผนการขับเคลื ่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. 2565 – 2569 
ครั้งที่ 1/2565 ผลิตสื่อให้ความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย 

4) สื่อสารสาธารณะเพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายกรมอนามัยร่วมมือกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม  
อีคอมเมิร์ซ Shopee จัดทำข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดในการจำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายควบคุมในศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย (Seller Education Shopee) ที่เป็นแหล่งรวบรวมนโยบาย
การขายสินค้าที่ถูกต้องบน Shopee พร้อมให้คำแนะนำการลงขายสินค้าที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้  
ผู้จำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กดำเนินการจำหน่ายนมผงในช่องทางออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนด กำกับติดตามเฝ้าระวังการการจำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กใน E-commerce  
เพ่ือป้องกันการละเมิดกฎหมายทั้งผู้จำหน่ายและเจ้าของแพลตฟอร์ม 

5) การประชุมประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค
ในการบังคับใช้กฎหมาย การตีความข้อกฎหมาย การทำงานร่วมกันในพื้นที่ และความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาความเหมาะสมของพระราชบัญญัติฯ และอนุบัญญัติฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมาย ประเมินความคุ้มค่า ผลกระทบ และผลสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย และให้ข้อเสนอแนะในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การบังคับใช้ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ 
ผลสำเร็จ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือนำเข้าเป็นข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ 
   6) แผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

- วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ประชุมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) 
พ.ศ. 2565 – 2569 ครั้งที่ 2/2565 

- เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2565 จัดจ้างพิมพ์คู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิตสำหรับ
คุณแม่คุณลูกน่ารู้ เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

- เดือนกรกฎาคม… 
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- เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี 
- วันที่ 8 สิงหาคม 2565 รณรงค์การส่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่

แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก 
- เดือนสิงหาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานเรียนเชิญ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเป็นทีมประเมิน

มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งแนวทางการวัดผลในประเด็นการฝากครรภ์ 8 ครั้ง ซึ่งประธานขอให้มีการ
จัดทำ Content และวางแผนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ครบถ้วน ชัดเจน 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

 
4.4 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 

1) ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยรอบรู้สุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม่ (ภายใต้โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่) 

1.1) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health)  
วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ประชุมการขับเคลื่อนการโครงการฯ Kick off โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย)  
ด้วยหลัก 10 อ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ โรงเรียน
พญาไท กทม. 

1.2) ขับเคลื ่อนนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เด็กไทยในศตวรรษที่ 21  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 
2565 - 2570 12 กระทรวง : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีและสักขีพยาน 

1.3) จัดทำมาตรการการป้องกันโควิด 19 ในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ infographic 
แถลงข่าวการรับมือโควิด 19 ระบาดในโรงเรียน เยี่ยมติดตามเสริมพลังตามมาตรการรับมือโควิด 19 ระบาดในโรงเรียน 

1.4) ผลักดันนโยบายแนวปฏิบัติกัญชา กัญชง ในสถานศึกษา ประชุมหารือแนวทางป้องกัน 
ดูแลเด็กและเยาวชนจากการได้รับผลกระทบจากกัญชา หรือกัญชง ครอบคลุมในทุกมิติ  

2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  (ภายใต้โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่) 

2.1) พัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS)” 10 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัด 

2.2) เตรียมการประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ “ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล ” (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS) (ต้นปีงบประมาณ 2566) 

2.3) จัดทำ E-learning การอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ “GSHPS” 
(ตรวจรับ 28 ก.ค.65) 

3) เสริมสร้างความรอบรู้ ทักษะสุขภาพและได้รับการคุ้มครองตามหลักประกันสุขภาพ 
(ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่และโครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพนักเรียน (งปม.สปสช. ) 

3.1) การสนับสนุนสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน การจัดสรรสมุด
บันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดพิมพ์ งวดที่ 1 

ดำเนินการ… 
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ดำเนินการตรวจรับและจัดส่งให้พื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว การจัดพิมพ์ งวดที่ 2 ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย 
อยู่ระหว่างการจัดส่งให้พ้ืนที่เป้าหมาย 

3.2) การส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก
พิเศษ ผลักดันเรื ่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษให้เป็นนโยบายระดับชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดรับ 
กับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 6 ปี 2566 - 2570 

4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลผ่านระบบ Digital Platform 
(ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่) 

4.1) พัฒนา Yellow Book ในDigital Health book กรมอนามัย ประชุมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานระบบสุขภาพดี วิถีใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ สรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ทดสอบการใช้งาน 
(demo) แอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพ ทั้งระบบ Android และระบบ IOS 

4.2) ประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย Digital Platform ประเมินรับรอง
โรงเรียน HLS ด้วย Digital Platform โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2564 
จำนวน 2,286 แห่ง ปี 2565 จำนวน 2731 แห่ง รวม 5017 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 65) เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 4,000 โรงเรียน 

4.3) ติดตามเฝ้าระวัง TSC + ติดตามรายงานสถานกาณ์โควิด 19 (ศบค.ศธ.) ติดตามรายงาน
สถานการณ์การได้รับวัคซีนโควิด 19 ของนักเรียนจำแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 65) (กรมอนามัย) ติดเชื้อ 
รายใหม่ นักเรียน 6 คน ครู 5 คน ความครอบคลุมการได้รับ Vaccine โควิด 19 อายุ 12-17 ปี เข็ม 1 ร้อยละ 
88.56 เข็ม 2 ร้อยละ 82.23 เข็ม 3 ร้อยละ 17.67 อายุ 5-11 ปี เข็ม 1 ร้อยละ 45.89 เข็ม 2 ร้อยละ 34.93 
เข็ม 3 ร้อยละ 0.14 

5) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลประเมินผลโครงการ 

6) โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและประชาชนในพื้นท่ีภูฟ้าพัฒนา 

7) แผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2565 
- วันที่ 22 ก.ค. 65 - ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจัดกิจกรรม Kick Off โครงการสุขภาพ

ดีด้วยทฤษฎีเพ่ือน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
- วันที่ 25-26 ก.ค. 65 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริม

สุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 
- วันที่ 26 ก.ค. 65 - ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย)  

ด้วยหลัก 10 อ ครั้งที่ 9/2565ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ  
- วันที่ 28 ก.ค. 65 - Kick off โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ประธานขอให้กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นสอบทานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด 19  

กับกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมการจัดงานกิจกรรมเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) 
ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ให้เรียบร้อย 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ  

 

 4.5 กลุ่มอนามัย… 
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4.5 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้สนับสนุนแพทย์จิตอาสา

พระราชทาน เข้าตรวจรักษาและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ได้ดำเนินการตรวจ
รักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคผิวหนัง และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 38 ราย 

2) การเตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 วีดีทัศน์ อยู่ระหว่าง
การจัดทำวีดีทัศน์ โดยบริษัทผู้รับจ้างนัดหมายส่งมอบงานครั้งที่ 1 นำเรียนผู้บริหารตามลำดับ เพ่ือขอความชัดเจน
เรื่องวันและเวลาในการจัดงาน ส่วนสถานที่เบื้องต้นเป็นทำเนียบรัฐบาล รูปแบบการจัดพิธีลงนาม อยู่ระหว่างการ
ประสานงานบริษัทผู้รับจ้างเสนอราคาและรูปแบบการจัดงาน เมื่อได้ความชัดเจนเรื่องวันเวลาและสถานที่แล้ว  
จะจัดประชุมคณะทำงานในลำดับต่อไปกำหนดจัดพิธีลงนามก่อนวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล 

3) การตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
รอบ 5 เดือนหลัง การรตรวจประเมินสถานที ่ทำงานน่าอยู ่น่าทำงานชีว ิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
รอบ 5 เดือนหลังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

4) วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 ประชุมชี้แจงการประเมินผลโครงการศึกษาปัจจัย
ความสำเร็จการดำเนินงานระยะ 10 ปี ณ จังหวัดลพบุรี 

5) แผนการดำเนินงานกลุ่มอนามัยวัยทำงานเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
- วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การประเมินผลสถานที่

ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รอบ 5 เดือนหลัง 
- วันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานสถานประกอบกิจการ จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ณ สโมสร

ทหารบกวิภาวดี 
- วันที ่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ประชุมชี ้แจงการประเมินผลโครงการศึกษาปัจจัย

ความสำเร็จการดำเนินงานระยะ 10 ปี ณ จังหวัดจันทบุรี 
- วันที ่ 25-26 สิงหาคม 2565 ประชุมชี ้แจงการประเมินผลโครงการศึกษาปัจจัย

ความสำเร็จการดำเนินงานระยะ 10 ปี ณ จังหวัดสระบุรี 
- วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ประชุมชี้แจงการประเมินผลโครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จ

การดำเนินงานระยะ 10 ปี ณ จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มอนามัยวัยทำงานได้เตรียมการวิดีทัศน์ประกอบพิธีการลงนาม MOU กลุ่มวัยทำงาน  

ซึ่งกำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประธานขอให้มีการคิดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์กลุ่มวัย
ทำงานที่นอกเหนือจากการทำในกลุ่มสถานประกอบการ เป็นกลุ่ม Setting อ่ืน ๆ 

มติการประชุม      - รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

 
 4.6 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

1) โครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือจัดทำหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ 
คนพิการ สร้างโอกาสการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้คนพิการมีสุขภาพดี 
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้หลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น  
ของกรมอนามัยในกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 

 - ปรับแก้ไข... 
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 - ปรับแก้ไขการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของงานวิจัยแบบสํารวจข้อมูลสุขภาพ 
คนพิการทางการเคลื่อนไหวทางกาย ตามมติคณะกรรมการ กพว. สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2) การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่  
น่าทำงาน มีชีวิต ชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 

3) การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้ให้บุคลากรตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

4) งานวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านสุขภาพโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 (Global Health Fellowship Program – GHFP 2022) ระยะที่ 1 
ระหว่างวันที ่13 – 17 มิ.ย. 2565 

5) แผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565  
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือจัดทำหลักสูตรการส่งเสริม 

สุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 2 
  - เยี่ยมชมการดําเนินงานและทดสอบแบบสํารวจ ณ ศูนย์ดำรงชีวชีวิตอิสระคนพิการนนทบุร ี
  - ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 

(Global Health Fellowship Program – GHFP 2022) ระยะที่ 2  
  - สนับสนุนการประชุม APEC Health Working Group (HWG) Meeting 
  - ดำเนินการขับเคลื ่อนตัวชี ้ว ัด 2.6 ได้แก่ จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

สำนักส่งเสริมริสุขภาพเพื่อเพื่อยกระดับการรับรู้ การป้องกันการทุจริตริ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยและป้องกัน การติดเชื้อโควิด 19 

มติการประชุม      - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

 5.1 ประธานกำหนดให้มีการประชุมเพื่อการบริหารงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ 5 การประชุม 
ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ (กบส.) ประชุมตามที่ประธานเชิญประชุม 2) คณะกรรมการ
ประเมินผลและบริหารแผนงานงบประมาณ (กวป.) ประชุมก่อนการประชุมกรมอนามัย 3) คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการและการวิจัย (กพว.) ประชุมสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 4) คณะกรรมการสร้างสุขในสำนักส่งเสริมสุขภาพ (กสส.) 
ประชุมสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 5) การประชุมประจำเดือนของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้จัดประชุมหลังการประชุม
กรมอนามัย ทั้งนี้ การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2565 ในเดือนสิงหาคม 2565 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

มติการประชุม      - รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 

 

(นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้สรุปรายงานการประชุม 

(นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


