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สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 8/2565 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

วาระ เร่ือง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระที่ ๑ เร่ืองที่
ประธานแจ้งให้ทราบ 

   1.  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็น รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ ลำดับ 1. นายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักด์ิ  
ลำดับ 2. ทันตแพทย์หญิงศิรดา  เล็กอุทัย ลำดับ 3. นางวิมล  บ้านพวน และแพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยมอบให้รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักด์ิ) เป๋น CHRO ที่ดูแล กำกับ ติดตาม
วางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ติดตามการวางแผนงานและประเมินผล สำนักส่งเสริม
สุขภาพ  

- รับทราบ  
 

    2. การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เรียบร้อยแล้ว 3 กลุ่มวัย ดังนี้  
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย มีการลงนามร่วมกัน 6 กระทรวง กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีการลงนามร่วมกัน 12 กระทรวง  กลุ่มผู้สูงอายุมีการลงนามร่วมกัน 
7 กระทรวง และกลุ่มวัยทำงานคาดว่าจะมีการลงนามร่วมกัน 4 กระทรวง ในต้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีบทบาทใน
การรับนโยบายและถ่ายทอด ด้วยการจัดทำกลยุทธ มาตรการ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ขับเคล่ือน MOU ดังกล่าวผ่านคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ท่ีเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ และต้องมีการจัดทำแผนงาน การติดตาม การรายงาน และการประเมินผล            

- รับทราบ  
 

    3. การจัดทำแผนงานส่งเสริมสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัยเห็นควรเชิญภาคีเครือข่าย ศูนย์อนามัย หรือพื้นที่ที่เป็น Best Practice เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานต้ังแต่เร่ิมต้น หรือนำ Product ในพื้นท่ีมาใช้เปน็แนวทางการทำงานในพื้นท่ีต่อไปในระยะ 5 ปี 10 ปี ด้วยการเชิญ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากองค์กรช้ันนำด้านส่งเสริมสุขภาพมาช่วยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ โดยมีสำนักส่งเสริมสุขภาพ
สังเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้ตกผลึกก่อนถ่ายทอดลงพื้นท่ี บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญด้านกลุ่มวัย มีองค์ความรู้ด้าน Health 
Literacy และมี Platform เป็นเครื่องมือช่วยการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพด้วย 

- รับทราบ  
 

    4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภารกิจหลักท่ีถ่ายโอน
คือ การจัดบริการสุขภาพในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล การบริการสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์ (25 แห่ง) โรงพยาบาลท่ัวไป (67 แห่ง) 
โรงพยาบาลชุมชน (714 แห่ง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (9,661 แห่ง) ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพจะต้องเข้มขันและปรับ
บทบาทให้เหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะการจัดทำ Digital Health Platform ของกลุ่มวัยท่ีอยู่ระหว่างการต้องเช่ือมต่อข้อมูลใหเ้ป็นระบบ
เดียวกันภายใต้งบประมาณ 43 ล้านบาท และขอให้กลุ่มวัยเร่งประสานงานกับกองแผนงานให้ชัดเจนในการดำเนินการด้วย และมอบกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ (งาน IT) ติดตามความก้าวหน้าและรายงานในท่ีประชุมต่อไป 

- รับทราบ  
- มอบกลุ่มกลุ่มวัย และ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

    5. การจัดทำพื้นที่ Co – Working Space เพื่อใหบุ้คลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพได้มีพื้นที่ในการนั่งคิด ปรึกษา คุยงานวิชาการและ 
งานวิจัยร่วมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างปรับพื้นท่ี กั้นห้องท่ีช้ัน 3 ในพื้นท่ีของกลุ่มอำนวยการ  

- รบัทราบ 
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วาระ เร่ือง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรอง
รายงานการประชุม 

   - ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ท่ีเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
   ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม  

- รับรองรายงานการ
ประชุม 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง    3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 สรุปดังนี้                                                                   
   งบประมาณทั้งสิ้น 36,021,937.00- บาท  ประกอบด้วย         
         - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,237,797.-บาท  - ค่าใช้จ่ายข้ันต่ำตามสิทธิ  1,275,600.-บาท                      
         - งบนมเอดส์                  18,498,540.-บาท  - งบลงทุน                    1,401,639.-บาท 
   ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 91.30% จากงบประมาณภาพรวมท้ังหมด  โดยท่ีเป้าหมายกรมอนามัยเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ท่ี 85%  
   ท่ีประชุมมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพที่จะใช้ตามแผนไตรมาส 4 สรุปได้ว่า  
   1. มี 10 กิจกรรมท่ียังไม่มีงบประมาณดำเนินการ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำหนังสือขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 
1,819,350.-บาท 
   2. กรมอนามัยกำลังจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,000,000.-บาท เพื่อจัดทำส่ือส่ิงพิมพ์ 10 รายการ  
   3. กรมอนามัยจัดงบประมาณ จำนวน 900,000.-บาท เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนระดับพื้นท่ี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : สู่เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ จังหวัดตรัง 
ซึ่งในข้อ 1 – 3 ยังต้องมีการรอการขออนุมัติปรับแผนเพื่อนำเอกสารประกอบการบันทึกในระบบ DOC ด้วย 
   ประธานให้แนวคิดการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในรอบต่อไป ดังนี้ 1. หากโครงการ/กิจกรรมใดท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เห็นควร
ให้มีการคิดใหม่ ทำใหม่จากเดิม ปรับเปลี่ยนวิธกีาร รูปแบบ ให้ตรงกับบริบทความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์
สุขภาพ 2. ให้มีการของบประมาณหรือสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้านสุขภาพ เช่น สสส. สปสช. สวรส. WHO UNICEF 
เป็นต้น หรือเป็น Partner ship กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้งานไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น 

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

    3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนระดับพื้นท่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : สู่เป้าหมายระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ระหว่างวันท่ี 24 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ขณะนี้ มีผู้ตอบรับประมาณ 30 คน 
ดังนั้น ประธานจึงขอให้มีการตรวจสอบการยืนยันการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และให้กลุ่มวัยเตรียมพร้อมข้อมูลที่จะคุย  
ตอบข้อซักถามกับพื้นที่ด้วย 
 

- รับทราบ   
- มอบกลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ดำเนินการ 
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วาระ เร่ือง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระที่ 4  เร่ืองเพื่อ
ทราบและพิจารณา 

4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 และแผนเดือนกรกฎาคม 2565  
   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  และผู้แทนกลุ่ม
มีการนำเสนอในท่ีประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญ เพื่อใหป้ระธานและองค์ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – ให้จัดทำบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมระบบการประชุม Conference ของห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้
เกิดการใช้งานระบบการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กลุ่มอำนวยการ – ประธานส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการรู้ว่า ภารกิจกลุ่มอำนวยการอยุ่ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสำนักส่งเสริม
สุขภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และพัฒนาบุคลากรให้เช่ียวชาญในการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นต้นแบบองค์กรสุขภาพดี       
มีความสุข   
   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานเรียนเชิญ อาจารย์ผู้เช่ียวชาญมาช่วยเป็นทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัย     
แม่และเด็ก รวมท้ังแนวทางการวัดผลในประเด็นการฝากครั้ง 8 ครั้ง ซึ่งประธานขอให้มีการจัดทำ Content และวางแผนติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ครบถ้วน ชัดเจน  
   กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น – ขอให้สอบทานข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีติดเช้ือโควิด – 19 กับกระทรวงศึกษาธิการ - ให้เตรียมการจัด
งานกิจกรรมเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ในวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2565 ให้เรียบร้อย  
   กลุ่มอนามัยวัยทำงาน - มีการเตรียมการวิดีทัศน์ประกอบพิธีการลงนาม MOU กลุ่มวัยทำงาน ซึ่งกำหนดวันท่ี 15 สิงหาคม 2565  - ให้
มีการคิดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์กลุ่มวัยทำงานท่ีนอกเหนือจากการทำในกลุ่มสถานประกอบการ เป็นกลุ่ม Setting อื่น ๆ  
   กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ขอให้ทำงานในภารกิจให้เต็มท่ีและเต็มศักยภาพ
บุคลากรท่ีมีอยู่ 

- รบัทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

วาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ    - กำหนดการประชุมเพื่อการบริหารงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ 5 การประชุม ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
(กบส.) ประชุมตามท่ีประธานเชิญประชุม  2) คณะกรรมการประเมินผลและบริหารแผนงานงบประมาณ (กวป.) ประชุมก่อนการประชุมกรม
อนามัย 3) คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย (กพว.) ประชุมสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน 4) คณะกรรมการสร้างสุขในสำนักส่งเสริม
สุขภาพ (กสส.) ประชุมสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน 5) การประชุมประจำเดือนของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้จัดประชุมหลังการประชุมกรมอนามัย 
ทั้งนี้ หากมีการประชุมคร้ังต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหนึ่ง 

- มอบกลุ่มงานท่ีเกี่ยงข้อง
ดำเนินการ 

ผู้สรุปมติการประชุม  นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ 
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม  นางวิมล  บ้านพวน 
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