
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งที ่5/ 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
3. นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

4. นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองคก์รและขับเคลื่อนกำลังคน 
5. นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 

   6. นางกนกลักษณ์ ดอนดง หัวหน้ากลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
7. นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
8. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 
9. นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เดก็ปฐมวัยและครอบครัว 

10. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตร ี
11. นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุม่งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล    ลาป่วย 
  2. นางวิไล รัตนพงษ์  หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ติดราชการ 
  3. นางจารินี  ยศปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน    ติดราชการ 
   
  

ผู้เข้าร่วม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2. นางสาวราตรี ชายทอง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3. นางสาวจุฑามาศ วงค์จันทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ สาและ  นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กลา่วเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 
14.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมือง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเอกสารในไลน์กลุ่ม กบส.  
- กรมอนามัย เน้นเรื่องสถานการณ์ไวรัส covid-19 และฝุ่น pm 2.5 ให้หน่วยงานสื่อสาร 

เพ่ือทำความเข้าใจแก่ประชาชน (ผู้มารับบริการคลินิก และภาคีเครือข่าย) ประธานมอบให้ 
ทุกคลินิก ทุก cluster แทรกการสื่อสารเรื่องดังกล่าวในงาน เช่น การทำคลิป HL V1 (เข้าถึง) 
-V2 (เข้าใจ) โดยให้ผู้ป่วยที่มารับบริการหรือเครือข่ายมาร่วมแสดง และการสื่อสารผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น และเรื่องการเดินทางของเจ้าหน้าที่ไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงในการ
ติอต่อไวรัส covid-19 ให้ประเมินสถานการณ์ หากเลื่อนการเดินทางได้ให้เลื่อนออกไปก่อน 
หากเลื่อนการเดินทางไม่ได้ให้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ เรื่องฝุ่น pm 2.5 สถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมืองได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแล้ว และต่อไปจะมีการใช้แผ่นกรองอากาศ
กับเครื่องปรับอากาศ 

- เรื่องหน้ากากผ้า อธิบดีกรมอนามัยสนับสนุนการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วย 
ใช้หน้ากากผ้า ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจะมกีารจัดจำหน่ายหน้ากากผ้าเพ่ือกระตุ้น
การใช้หน้ากากผ้า โดยเจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารแก่ประชาชนเรื่องการใช้หน้ากาก และวิธีการ
ป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19 ได้แก่ 1) การล้างมือบ่อยๆ 2) การสวมหน้ากากอนามัย 
3) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา หู จมูก ปาก 4) กินอาหารปรุงสุก และใช้ช้อนกลาง  

- งบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ต้องได้ร้อยละ 95 การเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ภาพรวมได้
ร้อยละ 79.44 เบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ร้อยละ 86.30 เบิกจ่ายงบวิจัยได้ ร้อยละ 9.88  
งบวิจัยคาดว่าจะใช้จ่ายงบประมาณให้หมดในเดือนพฤษภาคม 2563 ส่วนงบประมาณ 
รอบ 6 เดือนหลัง ให้เสนอโครงการมาใหม่เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบ 6 เดือนหลัง 
มีการเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณเพ่ิม 11 แผน และการดำเนินงานใน 6 เดือนหลังประธาน
มอบหมายให้กลุ่มงานเน้นการทำหลักสูตร และการเยี่ยมเสริมพลัง ฝึกการใช้เครื่องมือและ 
ฝึกทักษะ  

- update HPC transformation สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เน้นเรื่อง HL โดยดำเนินงาน
ดังนี้ 1) การจัดทำหลักสูตร 2) การพัฒนาแกนนำเครือข่าย 3) พัฒนาเครื่องมือประเมนิผล  

โดยเปิด... 
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 โดยเปิดโอกาสให้ศูนย์อนามัยอ่ืนๆ ได้พัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับ
ศูนย์อนามัยที่ 3 และจะลงพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 12 เรื่อง HL ผู้สูงอายุและวัยทำงานต่อไป  

 มติทีป่ระชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ  

 นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
ไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ 
สสม. หากไมมี่ผู้ใดแก้ไข ขอให้ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 - 

 3.2 เรื่องติดตาม 
3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ  

 1. งบดำเนินงาน โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนองบดำเนินงาน ณ วันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณที่ได้รับ 7,805,705 บาท เบิกจ่ายอยู่ที่ 6,598,877.46 
บาท ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.54 ซึ่งเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 95 
การเบิกจ่ายแต่ละกลุ่มงานยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย และบางกลุ่มงานได้ทำ
เรื่องคืนงบประมาณมาแล้วทางกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประมินผล จะปรับ
งบประมาณของแต่ละกลุ่มงานในการประชุมครั้งต่อไป 
 ประธานมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานตรวจสอบประมาณการการเบิกจ่ายงบประมาณ  
กลุ่มงานที่คืนงบประมาณต้องระบุเหตุผลที่สำคัญในการคืนงบประมาณด้วย เนื่องจากมีผลต่อ
การประเมิน 

 2. งบลงทุน โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ  
  นางสาวเอ้ือมพร มวลศิร ิหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารพัสดุ ในส่วนของงบลงทุน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการแล้วบางส่วนเพ่ือเตรียมพร้อมงบลงทุนในรอบ 6 เดือนหลัง ในการ
เบิกจ่ายการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารพัสดุจะมีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีก 1 ครั้ง ได้ดำเนินการแล้วในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และ
เหลืองบประมาณ 2 แสนบาท เนื่องจากตั้งงบประมาณเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
ไว้สูงกว่าราคาที่ได้ในการเปิดซองประกวดราคา ซ่ึงได้ส่งข้อมูลให้กองคลัง  

 3. เงินบำรุง โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
  นางชณาภา ศรหีล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงินบำรุง 

รายรับ ณ 31 มกราคม 2563 รายรับอยู่ที่ 1,072,504.32 บาท รายจ่ายอยู่ที่  
1,660,484.97 บาท ยอดสุทธิอยู่ที่  31,797,013.42 บาท และแจ้งเรื่องการหักภาษ ีณ  
 

ที่จ่าย... 
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 ที่จ่าย แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกรมบัญชีกลางผ่านระบบ OSS online salary ส่วนที่  2  
กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชีส่งเอกสารการชำระภาษี  ณ ที่จ่ายในวันอังคารที่  25 
กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถขึ้นภาษ ีโดยสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563  

3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้ วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  
2563 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด โดยเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

- นางสาวราตรี ชายทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 
85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย) ผ่านโครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 2 ,500 
วันแรกของชีวิตเพ่ือส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตคุณภาพเขตเมือง ปี 2563 ผ่าน 4 
กิจกรรม ได้แก่ 1) ขยายเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO 2) พัฒนา
รูปแบบขับเคลื่อนสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยเขตลาดกระบัง 3) ขับเคลื่อน พ.ร.บ. นมผง และ 
4) ขับเคลื่อน smart city จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ดำเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว 

ประธานมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว นำเสนอ
รายงานตัวชี้วัดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร และไดผ้ลลัพธ์อะไรจากตัวชี้วัดดังกล่าว 

- นางสาวจุฬาลักษณ์ สาและ นักวิชาการสาธารณสุข นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
พันคน โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่อง พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (HLS) เป้าหมายจะดำเนินการในโรงเรียนทั้งหมด 
7 แห่ง ดำเนินการไปแล้ว 2 แห่ง เหลืออีก 5 แห่งจะดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563  

- ทพญ.เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ นำเสนอตัว   
ชื้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลภายใต้ care plan เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 20 ขณะนี้มีเพียงข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม 
Care Plan ทั้งหมด 1,326 คน แต่ยังไม่ได้ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 
ในกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล หากได้ข้อมูลครบถ้วนจึงจะ
สามารถคำนวณค่าตามเป้าหมายได ้

- นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital ให้อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 75 ซึ่ง สสม. อยู่ที่ร้อยละ 57 ต้อง
ดำเนินการเพ่ิม 3 แห่ง ขณะนี้มีโรงพยาบาลตอบรับแล้ว 2 แห่ง ขาดอีก 1 แห่ง และได้ทำ
หนังสือขอความร่วมมือไปยังเขตสุขภาพแล้ว  

- นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ในพ้ืนที่ กทม. 
ร้อยละ 44.27 ส่วนกลางได้ พัฒนาแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ 
ในประชากรวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 6 เดือนแรก 300 ราย และกลุ่มงาน
พัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานท่ีทำงาน ได้ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือเก็บ 

 
 ข้อมูล... 
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ข้อมูลจากบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT) ขณะนี้สำรวจได้ 100 
ราย ขาดอีก 100 ราย และประสานบริษัทซลิลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด อีก 200 ราย 
ซึ่งยังไม่ได้ข้อมูล 

- นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมงานบริหาร 
โดยมีเป้าหมายดำเนินงานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในครบถ้วนร้อยละ 100 
ซ่ึงได้รายงาน 9 ขั้นตอนในระบบ Doc 4.0 ครบถ้วนแล้ว แผนการดำเนินงานต่อไปคือเชิญ
ผู้แทนแต่ละกลุ่มงานซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
เข้าประชุมอีกครั้งวันที่ 4 มีนาคม 2563 และได้มีการประเมินไขว่ไปยังกลุ่มงานหลักที่
ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบประมาณเดือนมิถุนายน 2563 แล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มิติที่ 1 Happy Bady 
เป้าหมายทั้งหมด 155 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 98 คน พนักงานราชการ 12 คน และ
ลูกจ้างประจำ ต้องมี BMI ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 จึงจะได้คะแนนที ่0.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ยังมีผู้ไม่ได้ประเมินสมรรถภาพร่างกายจึงขอความร่วมมือให้ประเมินให้ประเมินด้วย กิจกรรม
กีฬาสันทนาการ ได้ดำเนินโครงการออกกำลังกายในน้ำเพ่ือสุขภาพแล้ว กิจกรรม MWI Healthy 
food ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ครัวสาธิต  

มิติที่ 2 การจัดการความรู้ ทางกลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลการจัดการความรู้ของทุกกลุ่มงานและขึ้นเว็บไซต์ สสม. แล้ว และทางกรมอนามัย ได้
ดำเนินการโดยมีการจัดการความรู้ 1 เรื่อง มีผู้รับผิดชอบหลายคน จึงขอความร่วมมือให้
ผู้แทนในการตรวจคะแนนของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองประสานคณะกรรมการตรวจ
ให้คะแนนในมิติที่ 2 การจัดการความรู้ เพ่ือขอมติในการให้คะแนนในแนวเดียวกันของแต่
ละศูนย์/เขต 

มิติที่ 3 employee engagement นับผลลัพธ์ที่กิจกรรมที่ต้องดำเนินงานให้ได้ร้อยละ 
100 และต้องมีผู้เข้าร่วมให้ได้ร้อย 80 ต่อกิจกรรม จะดำเนินกิจกรรมต่อคือ 1) กิจกรรม
สานสุข สายสัมพันธ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้ามีการตักบาตร และบรรยาย
ธรรมในเรื่อง ใช้เงินอย่างไรให้สุขใจ (happy money) การแนะนำบุคลากรใหม่ 11 ท่าน  
และการประมูลของ สามารถส่งของที่จะประมูลได้ที่กลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 2) กิจกรรมส่งเสริมรายได้ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เปิดตลาดนัดเพ่ือ
สุขภาพ และมีบุคลากรแจ้งรายชื่อเพ่ือประกอบอาชีพเสริมประมาณ 25 ท่าน จะแจ้งเวียน
หนังสือให้ทราบอีกครั้ง  

- นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้  1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกเดือน 2) มีรายงานผลติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และ
ผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ พร้อมนำข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน (ซึ่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 84.54 เป้าหมาย
เบิกจ่ายร้อยละ 95 คะแนนเต็ม 1 คะแนน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เบิกจ่ายได้เพียง 
  

2 เดือน... 
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2 เดือน จากเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะได้คะแนนที่ 0.4 คะแนน และหาก
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายในระดับ 5 จะได้ 3 คะแนน 3) มีการ
ติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองประจำเดือนมกราคม 2563 เพ่ือนำไปรายงานผลการติดตาม
ตัวชี้วัดประจำเดือนทางระบบ กพร. DOC 4.0 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 1) ดำเนินการบันทึก
ข้อมูลลงระบบ DOC 4.0 ครบถ้วนแล้ว 2) นัดประชุมคณะกรรมการ PMQA วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 3) เตรียมจัดทำรายงาน รอบ ๖ เดือนแรก 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ           
หน่วยงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ดังนี้  1) มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2561-2562 มาวิเคราะห์เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) มีมาตรการในการเร่งรัด
การติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ผ่านทาง google drive เพ่ือให้ผู้จัดทำโครงการ
ลงผลการดำเนินงาน และนำไปลงระบบ DOC 4.0 3) ติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจำปี 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ประจำเดือนมกราคม 2563 เพ่ือนำไปรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนทางระบบ 
กพร. DOC 4.0 

 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา   
 -  
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 แนะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสม. มาปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562  
โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 

5.1.1 นายกรรณดนุ สาเขตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
พัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน 

5.2 กำหนดการประชุมพิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองสัดส่วนปริมาณงานทีท่ำเกิน
กว่าค่าประกันขั้นต่ำการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง สำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทน P4P เดือนธันวาคม 2563  

นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
รานงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน P4P เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งมีวันทำการ 18 วันทำการ 
และอย่างน้อยต้องมีค่างาน 15 วันทำการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน P4P เดือนธันวาคม 
2563 จำนวน 201,301 บาท  

 

 

5.3 กำหนดการ... 
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5.3 กำหนดการ กิจกรรมสร้างสุข สานสัมพันธ์ สสม. รวมใจ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  

นางสาวเกศรา โชคนิชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้ชี้แจง
ในวาระที่ 3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  
2563 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขแล้ว 

5.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง  

 นางสาวเกศรา โชคนิชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ชี้แจงเรื่อง
คณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง และศูนย์สื่อสารสาธารณะได้รับ
นโยบายจากอธิบดีกรมอนามัย ในการสื่อสารต่างๆ เช่น onepage branner infographic  
เป็นต้น หากมีสัญลักษณ์ของกรมอนามัยจะต้องใช้รูปแบบสำเร็จรูปเท่านั้น ผู้อำนวยการได้ 
ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนแล้วให้มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ติดตามช่องยูทูปของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถิติเว็บไซต์ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปี 2562 มีผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์เพ่ิมขึ้นเนื่องจากในปี 2562 
มีการประกาศมาตรการประหยัดลดการใช้กระดาษ ในปี 2563 จึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้
ประโยชน์จากเว็บไซต์ให้มากที่สุด เช่น การดาวน์โหลดเอกสาร เป็นต้น และขอความร่วมมือทุก
กลุ่มงานสรุปผลการดำเนินงานเป็น onepage ส่งในไลน์ สสม. เพ่ือกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและ
ขับเคลื่อนกำลังคนจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป เชิญชวนทุกท่านเพ่ิมเพ่ือนหรือติดตามเพจ
เฟสบุ๊คของ สสม.กรมอนามัย ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามประมาณ 1,600 คน แล้ว 

 ประธานมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานช่วยกันประชาสัมพันธ์สื่อสารช่องทางโซเซียลมิเดียของ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองให้ทั่วถึง ทั้งผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายรวมทั้งพัฒนาการ
ดำเนินงานเรื่องสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆ และควรจัดทำ onepage ส่งไปยังกรม
อนามัยในเรื่องที่เป็นนโยบาย การลงพ้ืนทีต่่างๆ  

5.5 รายงานแผนการเบิกกระดาษชำระประจำเดือน โดย กลุ่มงานสารบรรณ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ  

 นางกนกลักษณ์ ดอนดง หัวหน้ากลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
นำเสนอ ดังนี้ ตามที่ผู้รับบริการร้องเรียนเรื่องกระดาษชำระไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
กลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้บริหารจัดการร่วมกับกลุ่มงาน
บริหารพัสดุเพ่ือจัดสรรกระดาษชำระให้เพียงพอต่อความต้องการ และได้จัดทำแผนการ
จัดสรรกระดาษชำระเรียบร้อยแล้ว เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 40 ม้วน ซึ่งกระดาษชำระจะเบิก
ได้เพ่ือใช้สำหรับผู้รับบริการเท่านั้น เนื่องจากไม่ได้ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ 

 ประธานมอบหมายให้กลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ ระบุการ
เบิกจ่ายกระดาษชำระทุกกลุ่มงานที่เบิกทั้งที่เบิกผ่านกลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่
และยานพาหนะและเบิกด้วยตนเอง และให้ทุกกลุ่มงานช่วยกันประหยัดกระดาษชำระ 
 

เนื่องจาก... 



-๘- 
 

 

เนื่องจากต้องรายงานยอดรวมทัง้ปสี่งให้กรมอนามัย  
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ระเบยีบวาระที ่6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

6.1 แบบประเมินสมรรถนะ นางสาวเกศรา โชคนิชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและ
ขับเคลื่อนกำลังคน ชี้แจงดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ขอความร่วมมือข้าราชการและ
พนักงานราชการ ประเมินสมรรถนะระดับบุคคล ประเมินในระบบบุคลากร ซึ่งได้แจ้งเวียน
หนังสือไปตามกลุ่มงานทุกกลุ่มงานแล้ว และประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่  24 
กุมภาพันธ์ 2563 ให้ครบถ้วนร้อยละ 100 เนื่องจากมีผลต่อการจัดสรรวงเงิน 
6.2 การติดตั้งแอร์ของกลุ่มงานบริหารพัสดุมีผลกระทบต่อผู้รับบริการในคลินิก เนื่องจาก
ปัญหาเรื่องภาระงานของบริษัทผู้รับผิดชอบการติดตั้งแอร์ ทำให้แจ้งเรื่องการติดตั้งแอร์
ล่าช้า  
6.3 ประธานมอบหมายให้กลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประสาน
กับสำนักงานเขตบางเขนเพ่ือแก้ไขปัญหารถบรรทุกขยะกีดขวางการจราจรบริเวณหน้า
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
6.4 ประชุมวิชาการกรมอนามัย นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรมแจ้งเรื่องการขยายเวลาในการส่งเอกสารการประชุมวิชาการถึงวันที่ 6 
มีนาคม 2563 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเสนอข้อมูล 12 แผ่น ให้เตรียมข้อมูลไว้ เนื่องจากยัง
ไม่มีแบบฟอร์มชัดเจน  
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ปิดประชุม เวลา 16.00 น.    
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