
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งที ่3/ 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
3. นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

4. นางเตือนใจ  ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5. นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองคก์รและขับเคลื่อนกำลังคน 
6. นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
7. นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
8. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 
9. นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว 

10. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตร ี
11. นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

12. นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย 
 13. ทพญ.เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
14. นางพิกุล  ศรีบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารปูแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ 
15. นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม 
16. พญ.วิยดา  บุญเลื่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ 
17. ทพ.สิทธิเดช  สุขแสง หวัหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
18. นางสุภัทรา  อนันตนาถรัตน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
19. นางณัชชา  หิริโอตัปปะ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตรช์ันสูตร 
20. นางสาวจันทิมา  เมฆลอย หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
21. นางสาวนงนุช  เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
22. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางวิไล  รัตนพงษ์   หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา  
  2. นางจารินี  ยศปัญญา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน   
  3. นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ  

ผู้เข้าร่วม…/2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน 
2. นางสาววีระฉัตร จรัสฉิมพลีกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุน่ และสถานศึกษา 
3. นางสาวกฤษฏี แสนดา  นักวิชาการสาธารณสุข (แทน)  หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ  

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.  
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยกรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยนางวิยดา บุญเลื่อง หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทางการแพทย์ (แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเอกสารในไลน์กลุ่ม กบส.  
- กรมอนามัยถูกตัดงบประมาณ งบที่จะได้ในรอบ 6 เดือนหลังอาจจะได้ไม่เต็มจำนวน 
อธิบดีกรมอนามัยจึงมอบหมายให้แต่ละศูนย์ทำบัญชีกรมธรรม์ทางการแพทย์และ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือเสนอและจัดสรรงบประมาณ 
- โครงการพระราชดำริ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 28 ธันวาคม เน้นการ
จัดการองค์ความรู้ของผู้ต้องขังผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแม่และเด็ก ประสานส่วนกลางแล้วสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองยังไม่ต้องดำเนินการใด  
- การจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 
2563 ให้หน่วยงานส่งผลงานฯ อย่างน้อยหน่วยงานละ 3 เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมืองมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมรวบรวมส่ง ทั้งระดับกรมและ
ระดับกระทรวง 
- ศูนย์สื่อสารสาธารณะเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ในรูปแบบเดียวกัน 

2. หากมนีโยบายหรือโครงการของกรมอนามัย และมีการลงพ้ืนที่ในเขต กทม. ให้สถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง เข้าไปบูรณาการร่วมกันตามกลุ่มวัย โดยตั้งทีมเตรียมพร้อมไว้ ทั้งเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 
3. เรื่อง Health literacy ที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองลงพ้ืนที่เขตเมืองในต่างจังหวัด จังหวัด
อาจยังไม่เข้าใจเรื่อง HL เท่าที่ควร สถาบันพัฒสุขภาวะเขตเมืองควรเพ่ิมเรื่องของ แรงจูงใจ  ทักษะ 
และความสามารถ โดยโครงการที่จะทำแล้วได้ผลต้องเริ่มด้วย intervention imprement และต้อง
มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออำนวย  
3. ประธานมอบหมายเรื่องการทำ VTR การทำสื่อนอกจากให้ความรู้แล้ว ควรมีสื่อแนะนำงาน
บริการ โดยให้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นแกนนำในการแนะนำสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในภาพรวมว่าดำเนินงานด้านใดบ้าง ส่วนแต่ละกลุ่มงานต้องผลิตสื่อแนะนำ
งานบริการของตนเอง เน้นเพ่ิมทักษะอาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้กลุ่มงานพัฒนา
องค์กรและขบัเคลื่อนกำลังคนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

 มติทีป่ระชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
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ระเบียบวาระที ่2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
ไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 -  
 3.2 เรื่องติดตาม 

3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ  
 1. งบดำเนินงาน โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
นำเสนอ ดังนี้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รายจ่ายงบดำเนินงานทั้งหมด 4,360,360 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 55 ของยอดทั้งหมด จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 
73 โดยส่งเบิกภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
 2. งบลงทุน โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ 
 นางสาวเอ้ือมพร มวลศิร ิหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารพัสดุ ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว  
 3. เงินบำรุง โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
 นางชณาภา ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงินบำรุง 
รายรับเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 1,169,931.78 บาท รายจ่ายอยู่ที่  1,525,779.76 
บาท ยอดสุทธิอยู่ที่  31,863,124.33 บาท  

3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 
2563 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด โดยเจ้าภาพตัวชี้วัด 

 นำเสนอให้วาระที่ 5 ข้อ 5.2 ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2563 โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล   

 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา   
 4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดตามคำรับรองที่ 2.2 
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
 นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน นำเสนอ
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองที่ 2.2 ซึ่งทางกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน
กำลังคน กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ
ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน วิเคราะห์ สถานการณ์ (Gap Analysis) ผลการดำเนินงานองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัย
ที่มีผลต่อสุขภาพ ความผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงาน และกำหนดความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงาน ในวันที่ 25 
ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 3 มิติ มิติที่ 1 Happy Bady มีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพดี โดยมีกิจกรรมให้ทุกคนต้องเข้าร่วม 6 กิจกรรม ตรวจสุขภาพนำไปสู่การประเมินค่า BMI ของหน่วยงาน 
ซึ่งต้องได้ร้อยละ 100 มิติที่ 2 แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมได้สื่อสารกับ
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ทุกกลุ่มงานให้จัดทำความรู้ที่จำเป็นของกลุ่มงานประกอบกับความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม ได้เป็นข้อมูลในมิติที่ 2 
และจะแจ้งข้อมูลในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ตามจำนวนบุคลากร มิติที่ 3 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
ขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีตัวชี้วัด Health Model, Achievement, และ Harmony เหมือน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่จะมีกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความผูกพันธ์ในองค์กรให้บุคลากรเข้าร่วม เช่น การตัก
บาตร ตลาดนัดสุขภาพ เป็นต้น  
 - คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 95/2562 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 - ค่าคะแนนการประเมินความผูกพันขององค์กร บุคลากรมาประเมิน 179 คนจาก 203 คน 
ปรากฏว่าผลคะแนนความผูกพันขององค์กรในภาพรวมเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเรื่องค่าตอบแทนลดลง
เล็กน้อย จึงดำเนินการเพิ่มกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมรายได้แก่บุคลากรต่อไป 
 4.๒ การติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดตามคำรับรองที่ 2.๑ 
ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน
กำลังคน กำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนชี้แจ้งตัวชี้วัดดังกล่าว ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 5.1 แนะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสม. มาปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562 โดยกลุ่ม
งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
 5.1.1 นางสาวชนาธินาถ ทองมาก  นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ
 นวัตกรรมบริการสุขภาพ 

5.1.2 นางสาวพรประพา รอดสงค ์นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
 5.1.3 นางนงลักษณ์ งามเจริญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกดว้ย
นมแมแ่ละบริการเด็กปฐมวัย 
5.2 ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ
หัวหน้ากลุ่มงาน โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลนำเสนอรายงานตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดคำรับรอง 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) PA  2) Function 3) งานวิจัย/R2R แต่ละกลุ่ม
งานจะรับตัวชี้วัดประมาณ 7 ตัวชี้วัด เอกสารรายละเอียดจะส่งให้ในกลุ่มไลน์ กบส. และ
กำหนดส่ง Template Function ในวันที่  6 มกราคม 2563 และปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นปีแรกที่ต้องบันทึกข้อมูลรายงานตัวชี้วัดในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย (DOC 4.0) การบันทึกข้อมูลบันทึกโดยเจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัด จำนวน 9 ขั้นตอน 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว  

  ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวราตรี ชายทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา 

  ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 

  ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวพัชรา อาจอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 



-๕- 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซน็ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ตัวชี้วัดที่ 1.15 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานท่ีทำงาน 
  ผู้บันทึกข้อมูล นางวิระฉัตร ชูสิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 – 2.2 กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
  ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 – 2.5 กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมนิผล  
  ผู้บันทึกข้อมูล 1) นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
            2) นางสาวจุฑามาศ วงค์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมืองประเมินและรวบรวบความคิดเห็นในการตรวจสอบตัวชี้วัดที่ส่งผลสะท้อนต่อการ
ดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองให้มากยิ่งขึ้น 

5.3 ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะเด็กดี 
 นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารปูแบบและนวัตกรรมบริการ
สุขภาพเด็กดี นำเสนอคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้อ
มัดเล็ก มัดใหญ่ พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น เป็นต้น ให้มีพัฒนาการที่สมวัย กระตุ้นพัฒนาการ
ด้วยใช้เครื่องมือ TEDA4I  
 ประธานมอบหมาย เมื่อดำเนินงานเปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการร่วมกันกับ สพด.  
ให้จัดเป็นคลินิกพรีเมี่ยมที่ได้มาตรฐาน มีขั้นตอน เครื่องมือ ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งมีการประเมิน และให้เปิดควบคู่ไปกับคลินิกพัฒนาการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมืองโดยที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นหน่วยเบิกจ่าย ในช่วงแรกอาจขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัยด้วย 

5.4 ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบริการเด็ก
ปฐมวัย 
 นางดวงประทีป ไตรสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
บริการเด็กปฐมวัย นำเสนอผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ 
- ประชุมชมรมผู้ปกครอง ศูนยพั์ฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมจ่ับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างเด็กกับเจ้าหน้าที่ 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
และจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องทับทิม สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง  
 ประธานมอบหมาย เมื่อมีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียน ต้องประสานว่าโรงเรียน
ประชาภิบาลต้องการให้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเข้าไปดำเนินงานในเรื่องโรงเรียนรอบ
รู้ด้วยหรือไม่ และอาจมีการส่งเด็กท่ีได้รับบริการจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเข้าศึกษา
ต่อที่โรงเรียนประชาภิบาล และมีการติดตามพัฒนาการตั้งแต่คลินิกเด็ก GP จนไปสู่การเข้า
ศึกษาต่อในระดับต่อๆ ไป และนำประวัติพัฒนาการมาเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ  

    
 
 



-๖- 
 

ระเบยีบวาระที ่6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     6.1 กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลสอบถามแต่ละกลุ่มงานมีโครงทีใ่ช้เงิน
เงินนอกงบประมาณหรือไม่ ทุกกลุ่มงานไม่มีโครงการทีใ่ช้เงินนอกงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      6.2 โครงการวิวาห์สร้างชาติ วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนอายุ 20 ปีขึ้นไปมีลูกอย่างมีคุณภาพ  
ซึ่งต้องมีการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ ประธานจึงมอบหมายให้กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูแบบและนวัตกรรม
บริการสุขภาพเด็กดปีระสานรายละเอียดจากกรมอนามัย และให้มีการประชุมหารือเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 6.3 พิธีเปิดห้องสมาธิ - งีบหลับกลางวัน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (kick off) 
 นำทีมโดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พร้อมด้วยกรรมการ กบส.  
 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.    

 
 
 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แก้วคำ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางเตือนใจ  ชีวาเกยีรติยิ่งยง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หัวหนา้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


