
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งที ่6/ 2563 

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
3. นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

   4. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุม่งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5. นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
6. นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 

   7. นางกนกลักษณ์ ดอนดง หัวหน้ากลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
8. นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
9. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 

10. นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เดก็ปฐมวัยและครอบครัว 
11. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตร ี
12. นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางวิไล รัตนพงษ์  หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ลาพักผ่อน 
  2. นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ      ลาป่วย 
   
  

ผู้เข้าร่วม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจันทิรา นันทมงคลชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางณิชนันทน์ ไพรวิจารณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นางนิพล ชยุพงค์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์ นิติกร 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กลา่วเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมือง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมอนามัยได้   
- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.12 งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 
91.86 งบวิจัยเบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) 
เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองคาดว่าจะผ่าน
เกณฑ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 รอบ 6 เดือนหลังของงบดำเนินงาน  
- การรายงานผลของการตรวจสอบภายใน เรื่องสินทรัพย์ยอดติดลบ มอบหมายกลุ่มงาน
บริหารพัสดุหารือกับกองคลังเรื่องเอกสารสินทรัพย์ 
- เรื่องการประกวด  Green&Clean Hospital ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนำนวัตกรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
- การดำเนินงานขับเคลื่อนของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีผลการกำกับติดตามของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมืองในเขตกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและนายแพทย์
ยงยส  หัถพรสวรรค์หารือกับทางกรุงเทพมหานครว่าได้มีการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่าน
คณะกรรมการอื่นๆ หรือไม่  
- เรื่อง Time Line PMS ทางกองการเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานแจ้งผลมาที่กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยทางสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองส่ง
เอกสารเพื่อประเมนเงินเดือนภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  

 มติทีป่ระชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ  

 นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
ไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ 
  

สสม. หาก... 
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 สสม. หากไมมี่ผู้ใดแก้ไข ขอให้ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1.1 รายงานตัวช้ีวัดคุณภาพงานบริการ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
  นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

รายงานตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการ ดังนี้ ในภาพรวมผู้รับบริการยังคงที่เมื่อเทียบกับเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม สิทธิกรมบัญชีกลางมากสุด รองลงมาคือสิทธิบัตรทอง และ
ประกันสังคม ในคลินิกเด็กป่วย และคลินิก GP มีคนไข้เพ่ิมขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
จากการตรวจคัดกรองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 และคลินิกเด็กปฐมวัยและคลินิกนมแม่
ได้มีคัดกรองเด็กเพ่ือความปลอดภัย คลินิก GP มีการออกหน่วยเชิงรุกเพ่ือฉีดวัคซีนมะเร็ง
ปากมดลูก ส่วนคลินิกอ่ืนๆ มีผู้มารับบริการลดลงและมียอดผู้ป่วยส่งต่อ 20 ราย 
  ประธานมอบหมายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคโควิด 19 เริ่มต้นจากการให้
ความรู้ในเรื่องล้างมือ การทำหน้ากากผ้า และขณะนี้จะเป็นช่วงการกักตัวอยู่ที่บ้าน home  
quarantine หรือ social distancing ประสานเครือข่ายว่ามีความต้องการจะดำเนินการ
อย่างไร เช่น วัด โรงเรียน สถานประกอบการ เป็นต้น ให้วางแผนการดำเนินงาน เช่น การ
จัดทำสื่อ 

 3.2 เรื่องติดตาม 
3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ  

 1. งบดำเนินงาน โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนองบดำเนินงาน ณ วันที่ 
22 มีนาคม 2563 งบประมาณที่ได้รับ 7,805,705 บาท งบดำเนินงานเบิกจ่ายอยู่ที่ 96.55 
งบวิจัยเบิกจ่ายอยู่ที่ 60.65 ยอดรวมเบิกจ่ายอยู่ที่ 7,285,644.30 บาท ภาพรวมคิดเป็นร้อย
ละ 93.34 งบวิจัยไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 หากไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้จะต้องคืนงบประมาณให้กรมอนามัย ในช่วงเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงาน
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมได้ประสานไปยังกลุ่มเป้าหมายเรื่องการเก็บข้อมูล เช่น อาจจะให้
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้
มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 
2563  

 2. งบลงทุน โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ  
  นางสาวเอ้ือมพร มวลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 6 เดือนหลัง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูล PO เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียง 1 รายการ 
คือระบบสุขาภิบาลเนื่องจากต้องรอทำสัญญา และได้เบิกจ่ายงบลงทุนแล้วบางรายการซึ่งจะ
ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2563  ยกเว้นบางรายการที่ต้องรอจากต่างประเทศ 

  ประธานมอบหมายให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการที่มาจากต่างประเทศ 

  

3. เงินบำรุง... 
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 3. เงินบำรุง โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
  นางชณาภา ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงินบำรุง 

รายรับ ณ 29 กุมภาพันธ์  2563 รายรับอยู่ที่  2 ,027,908.42 บาท รายจ่ายอยู่ที่   
2,520,365.01 บาท ยอดคงเหลือสุทธิอยู่ที่  31,304,556.83 บาท  

3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  
2563 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด โดยเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

- นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว 
นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ 
ที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย และร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ระดับที่ 1 - 3 ได้
ดำเนินการรายงานข้อมูลลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว สำหรับ out put ผลผลิตตาม
กระบวนการ ระดับที่ 4 มีการขับเคลื่อนตามนโยบายมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิตฯ 
ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เด็ก 0-5 ปีได้รับการคัดกรองสงสัยล่าช้าร้อยละ 20 ผลผลิต
อยู่ที่ร้อยละ 19.2 เหลืออีก 1 เดือนจะได้ค่าตามเป้าหมาย เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตามร้อยละ 90 (กทม. ร้อยละ 65) ผลผลิตอยู่ที่ร้อยละ 56 รวมถึงมีการ
ผลิตองค์ความรู้ร่วมบูรณาการกับ super cluster สื่อสารมาตรฐาน RRHL เช่น หลักสูตร 
คลิปวีดีโอ เป็นต้น ระดับที่ 5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ มีพัฒนาการ
สมวัยเป้าหมายร้อยละ 89 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ร้อยละ 94 และร้อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนเป้าหมายร้อยละ 64 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ร้อยละ 
82.67   

การปรับแผนในรอบ 6 เดือนหลังการขับเคลื่อน พ.ร.บ. นมผง การรณรงค์คัดกรอง 
และการประชุมชี้แจง kick off จะปรับเป็นการทำสื่อมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก เช่น ศูนย์เด็ก
เล็กปลอดภัยจากโควิด และประชุมหารือกับทางสำนักงานเขตเพ่ือหาแนวทางการ
ดำเนินงานในวันที่ 3 เมษายน 2563 รวมทั้งการทำโปสเตอร์สร้างความรอบรู้ ส่วนการ
เยี่ยมเสริมพลังจังหวัดภู เก็ตจะหารือกับผู้ เกี่ยวข้องอีกครั้ง เรื่องโรคโควิด 19 ได้ขอ
งบประมาณในโครงการเพ่ือทำสื่อแล้ว 

ประธานมอบหมายให้หารือตามความต้องการของพ้ืนที่ว่าสามารถดำเนินการอย่างไร 
และประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เรื่องการทำสื่อจะรวบรวมทุกกลุ่มงานในการผลิตพร้อม
กัน โดยให้ทุกกลุ่มงานเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดทำกลุ่มงานละไม่เกินหนึ่งแสนบาท ยกตัวอย่าง
การทำสื่อ เช่น แม่ที่กำลังกักตัว การเลี้ยงดูกระตุ้นพัฒนาการ การตั้งครรภ์โภชนาการ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เป็นต้น 

- นางณิชนันทน์ ไพรวิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
พันคน ระดับ 1-3 ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว ผลการ
ดำเนินงานในระดับ 4 มีกิจกรรมดังนี้  1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม 
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ได้เลื่อน
การประชุม 2. พัฒนาต้นแบบสถานศึกษาป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยกระบวนการรอบ
รู้ด้านสุขภาพ ประสานการดำเนินงานครบทั้ง 7 โรงเรียนแล้ว 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

จำทำ... 
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จัดทำมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4. รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนวัยรุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5. จัดทำสื่อ VTR พ.ร.บ.
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างจัดทำ ส่วนระดับ 5 
อัตราการคลอดของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการขอข้อมูลจากสำนักอนามัยการ
เจริญพนัธุ์ 
 รอบ 6 เดือนหลัง มีการจัดประชุม พ.ร.บ. ตั้งครรภ์ฯ 1 ครั้ง การจัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพครูสถานศึกษา 7 แห่ง และประชุมนักเรียนได้ประสานทางเครือข่ายไว้เรียบร้อย
แล้ว จะดำเนินการเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 จะหารือภายในกลุ่มงานอีกครั้งว่า
จะปรบัแผนไปในทิศทางใด และโครงการเยี่ยมเสริมพลังจะยังดำเนินการอยู่   

ประธานมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือนแรก out come ต้อง
สิ้นสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2563 หากกิจกรรมใดจัดในเดือนเมษายน 2563 จะไม่สามารถ
รายงานได้ในเดือนมีนาคม 2563 และให้จัดทำโครงการรองรับ หรือเตรียมการเพ่ือทำ
กิจกรรมในการรอบรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่กำลังจะ
เกิดข้ึน เช่นการจัดทำสื่อ โปสเตอร์ เป็นต้น หากดำเนินกิจกรรมใดไม่ได้กข็อปรับกิจกรรม 

- นางจารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน นำเสนอ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกาย
ปกติ ในพ้ืนที่ กทม. ร้อยละระดับความสำเร็จในการดำเนินงานระดับ 1-3 ได้ดำเนินการ
รายงานลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว ระดับ 4 แบ่งเป็น 1) การพัฒนาสถาน
ประกอบการตามแนวทางสถานประกอบการรอบรู้ด้านสุขภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุป
รายงานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาวะวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 1 แห่ง และ 2) การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในประชากรวัยทำงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำรวจทั้งหมด 600 ราย เป้าหมายดัชนีมวลกายปกติร้อยละ 
43.92 ในรอบ 6 เดือนแรกสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองสามารถบันทึกข้อมูลลงระบบ
ได้ทั้งสิ้น 335 ราย มีดัชนีมวลกายปกติอยู่ที่ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 แต่เนื่องจาก
ยังไม่สิ้นสุดในรอบ 6 เดือนแรก ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการบันทึกข้อมูลจากส่วน
ภูมิภาค  
 รอบ 6 เดือนหลังจะปรับงบประมาณไปใช้ในการ 1. การผลิตสื่อ เช่น การออกกำลัง
กายคลายเครียดในเคหะสถาน 2. พัฒนามาตรการเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 ใน
คอนโดมิเนียม และสถานประกอบการ 3. การณรงค์กลุ่มย่อย 4. เรื่อง smart city ในพื้นที่
ขอนแก่นที่จะดำเนินการช่วงเดือนเมษายน 2563 ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมไปก่อน 

ประธานมอบหมายให้ดำเนินการในการเคหะซึ่งมีจำนวนมาก และสามารถดำเนินการ
ในส่วนภูมิภาคได้ และเรื่องของการลดความเครียดอาจหารือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรวบรวมเป็นคำแนะนำ หรือรูปแบบการผลิตสื่อ ในเรื่องการลงพ้ืนที่ต้องประเมิน
สถานการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง 

- นางนิพล ชยุพงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำเสนอตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลภายใต้ care plan เป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 20 
  

ระดับที่... 
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ระดับที่ 1-3 ได้มีการเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว ระดับ 
4 ทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานแล้วจำนวน 1,549 care plan นับจำนวนผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงที่เข้าร่วมโครงการ care plan จึงได้ร้อยละ 100 แต่หากนับสัดส่วนจาก
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดใน กทม. มีถึง 16,646 ราย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจึงได้
ร้อยละ 9 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 11 จึงอาจจะปรับในเรื่อง
สัดส่วนเพื่อให้เข้ากับบริบทอีกครั้ง 
 รอบ 6 เดือนหลัง จะดำเนินการอบรมทันตกรรมในผู้สูงอายุซึ่งมีแผนจะจัดอบรมในวันที่ 
31 มีนาคม 2563 ต้องเลื่อนออกไปก่อน หากดำเนินการได้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หาก
ดำเนินการไม่ได้จะจัดทำเรื่องสื่อมาตรฐานหรือชุดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19  

 ประธานเห็นวางแผนการดำเนินงาน เช่น จัดทำสื่อเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพระสงฆ์และชมรมผู้สูงอายุ และเร่ง
ดำเนินการในทันกับสถานการณ ์

- นางสาวศิริทร ดวงสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital ให้อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 75 ดังนี้ 1) ได้มีการจัดประชุมพัฒนา
เกณฑ์จำนวน 2 เกณฑ์ เพ่ือจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 200 เล่ม 2) ได้ทำหนังสือประสานงาน
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินตนเองและขอความร่วมมือให้ยกระดับให้ ได้ตามเกณฑ์  
มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 แห่ง ขาดอีก 1 แห่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคโควิด 19 จึงเหลือสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่จะจัดทำมาตรฐานให้ได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งยังขาดเรื่องการประชุม และการปรับสิ่งแวดล้อม 3) การประกวด
นวัตกรรมได้ทำหนังสือประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่หว่างการรวบรวมเพ่ือเสนอใน
ระดับเขต 4) การพัฒนาเกณฑ์ Green & Clean Park ซึ่งจะมีการจัดการประชุมแต่อาจจะ
ต้องปรับมาทำเป็นสื่อเรื่อง อาหาร การออกกำลังกาย ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เรื่อง 
smart city จังหวัดน่านอาจมีการปรับเปลี่ยน 

ประธานมอบหมายให้นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค ์รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการให้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ได้ตามเกณฑ์ เรื่องการประกวดให้จัดทำนวัตกรรมเรื่องโรคโควิด 19 เพ่ือให้ง่ายและเข้ากับ
สถานการณ์ เรื่องสวนสาธารณะผลิตเป็นสื่อ หรือการทำสื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวลดล้อม เช่น
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น ส่วนเรื่องการลงพ้ืนที่จังหวัดน่าน ให้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
สามารถดำเนินงานอย่างไร หรือเลื่อนออกไปก่อน และหากพ้ืนที่สนใจเรื่องใดให้บูรณาการกับ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์ คุ้มครอบสิทธิ ไม่ได้ปรับกิจกรรมในรอบ 6 เดือนหลัง 

ประธานมอบหมายให้เตรียมการหากดำเนินงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 
19 จะสามารถดำเนินงานอ่ืนได้หรือไม่ ต้องบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

 

- นางสาว...  



-๗- 
 

- นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมงานบริหาร 
โดยมีเป้าหมายดำเนินงานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในครบถ้วนร้อยละ 100 
ซ่ึงมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และรายงานข้อมูล
ลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว และจะมีการนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 1 เมษายน 2563 เพ่ือ
รายงานกระบวนการที่ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะมาสามารถดำเนินงานได้ตามผลลัพธ์ที่กำหนด   

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มิติที่ 1 Happy Body 
ดำเนินการโดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและบริการสุขภาวะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
1) สนทนาและสร้างแรงจูงใจในกลุ่มเสี่ยงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดำเนินการแล้วบางส่วน 
2) จัดโครงการออกกำลังกายในน้ำเพ่ือสุขภาพ (โครงการนำร่อง) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
3) การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงกรอกข้อมูลผ่าน google forms ให้บุคลากรทุกท่านส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดัชนีมวลกายปกติอยู่ที่ร้อยละ 33 เป้าหมายต้องลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 5   

มิติที่ 2 การจัดการความรู ้กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมได้ส่งข้อมูลให้แก่กลุ่มงาน
พัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนแล้ววันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ดำเนินการอัพ
โหลดลงเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ได้ประสาน
ให้ดำเนินการสรุปในภาพรวมของหน่วยงานให้ได้มากกว่าร้อยละ 60 หากข้อมูลกลุ่มงานใด
ที่ไม่ถึงร้อยละ 100 ขอให้ดำเนินการให้ครบร้อยละ 100 โดยกำหนดเรื่องให้ครบตาม
จำนวนบุคลากรและเหมาะสมกับตำแหน่ง ซ่ึงยังเหลือกลุ่มงานกลุ่มบริหารสารบรรณอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารการเงิน กลุ่มงานบริหารพัสดุ กลุ่มงานพัฒนาสุข
ภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา 
คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมบริการสุขภาวะ กลุ่มงานศูนย์อุทธณ์คุ้มครองสิทธิ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ซ่ึงสามารถเปลี่ยนเรื่องได้  

มิติที่  3 employee engagement ผู้อำนวยการได้อนุมัติให้จัดทำบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง คาดว่าจะจดัทำได้ในเดือนพฤษภาคม 2563  

- นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับ 1-3 ได้รายงานข้อมลลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อบแล้ว 
ระดับ 4 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายสองเดือน ระดับ 5 
หากภาพรวมเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ 96 โดยงบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96  
งบลุนทุนสามารถวาง PO ได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 จะได้คะแนนตามเกณฑ์ งบวิจัย
เป้าหมายร้อยละ 56 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 60  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 ได้ดำเนินการและลง
ระบบ DOC 4.0 ของ กพร. เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของ
คลินิก HL จำนวน 4 คลินิก และการสรุปรายงานการประชุมเพ่ืออัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ           
หน่วยงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ได้รายงานข้อมูลลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อย
แล้ว กรมอนามัยได้เปิดระบบให้ปรับแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือนแรก วันที่ 15 และวันที่ 
30 มีนาคม 2563 ได้มีการลงผลการดำเนินงานและปรับแผนเรียบร้อยแล้ว ในส่วน
กิจกรรมใดที่ไม่ได้ดำเนินการจะตัดไปเป็นงบบริหารจัดการทั้งหมดให้ตรงกับเงินที่ได้รับการ
จัดสรรในรอบ 6 เดือนแรก   

 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา  
 - 
  
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 แนะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสม. มาปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562  
โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 

5.1.1 นางสาววันเพ็ญ ศรีจิตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
บริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5.1.2 นางสาวกะชามาศ เซ่งเถี้ยน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
พัฒนาองคก์รและขับเคลื่อนกำลังคน 

5.2 กำหนดการประชุมพิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองสัดส่วนปริมาณงานทีท่ำเกิน
กว่าค่าประกันขั้นต่ำการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง สำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทน P4P เดือนมกราคม 2563  

นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
รานงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน P4P เดือนมกราคม 2563 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน
มกราคม 2563 ยอดเงินอยู่ที่ 216,614 บาท จะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2563 และ
กองคลัง เน้นย้ำให้ทุกท่านที่ได้ค่าตอบแทน P4p ลงนามกำกับในเอกสารแสกนนิ้วมือด้วย  

5.3 รายงานความคิดเห็นของผู้รับบริการ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รบบ
ประเมินความพึงพอใจออนไลน์และจุดรับฟังความคิดเห็น (กล่องแดง)) 

นางสาวเกศรา โชคนิชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน นำเสนอ
ดังนี้ รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องชมเชยประจำเดือนมกราคม - 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 2 ท่าน 1. นายสราณัติ แพนสมบัติ 2. นางกุหลาบ สีชื่น ซึ่ง
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์จะระบุว่ารายงานในการประชุมทุก 2 เดือน ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พิจารณา ห้องแพทย์แผนไทย เสนอแนะเตียงมีขนาดเล็ก ควรปรับปรุงห้องน้ำ ต้องการโทรทัศน์ 
ซึ่งเรื่องเตียงได้งบลงทุนมา 8 เตียง และกลุ่มงานทันตกรรม ควรมีกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำ 
ห้องตรวจโรคทั่วไป ภายในมืด 

 

ประธาน... 
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ประธานมอบหมายให้กลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะตรวจสอบ
ห้องน้ำ และมอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและใช้เครืองวัดแสงในห้องตรวจ
โรคทั่วไป  

5.4 รายงานผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนแรก) ตุลาคม 
2562 - มีนาคม 2563    

 นางสาวเกศรา โชคนิชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน  รายงาน
ผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ ซึ่งจะประเมินทุก 6 เดือน รอบหลังสุดที่ประเมินไม่มีผลต่อตัวชี้วัด
แต่มีผลต่อคะแนนของกรมอนามัยในการประเมิน IIT เป้าหมายภาพรวมเกณฑ์ร้อยละ 80 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองอยู่ที่ร้อยละ 80.69 การปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 88.73 การ
ใช้งบประมาณร้อยละ 74.19 การใช้อำนาจอยู่ที่ร้อยละ 82.20 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
อยู่ที่ร้อยละ 76.15 การแก้ไขปัญหาการทุจริตอยู่ที่ร้อยละ 76.95 ในแต่ละหัวข้อจะมี
รายละเอียดใหทุ้กกลุ่มงานช่วยสื่อสารกับบุคลากรภายในกลุ่มงาน 

5.5 โครงการก้าวท้าใจ  
 นางจารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการก้าวท้าใจ มีการดำเนินงานแข่งขันภายในสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมืองโดย 1) ก้าวท้าใจ เดินวิ่งครบ 60 กิโลเมตรแรก 2) โครงการก้าวท้าใจ สำหรับผู้ที่
วิ่ งได้ระยะทางมากที่ สุด  เมื่อครบวันที่  31 มีนาคม 2563 ให้ส่ งผลการวิ่ งไปยั ง
แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม สสม. รวมใจ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานละสถานที่ทำงานจะ
รายงานในการประชุมครั้งต่อไป และมอบรางวัลในการแข่งขัน รายละเอียดอ่ืนๆ จะส่งไป
ยังไลน์กลุ่ม สสม. รวมใจ 

มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

ระเบยีบวาระที ่6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

6.1 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) 
 ประธานมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานติดตามสถานการณ์ โรคโควิค 19 และข้อมูลทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการปรับแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง เนื่องจาก
สถานการณ์มีแนวโน้มเข้าสู่ระยะที่ 3 ประชากรเริ่มเคลื่อนย้ายออกจากกรุงเทพมหานคร 
แต่ประชากรที่ไม่ได้ออกไปยังต่างจังหวัดยังต้องการองค์ความรู้เรื่อง social distancing ให้
สื่อสารผ่านเครือข่ายและร่วมหารือในการประชุม EOC ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และการ
ดำเนินการขั้นต่อไปต้องทำโรงพยาบาลสนามที่เป็นลักษณะของโรงพยาบาลหรือโรงแรม จึง
ต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ชี้แจงการ
ดำเนินงานทีม STAG มีประชุมนอกรอบเพ่ือ kick off ในพ้ืนที่การเคหะ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง จึงต้องหารืออีกครั้งในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีการ
ดำเนินงาน 1) นำแนวคำสั่งเก่ามาปรับเข้ากับบริบทโดยเชื่อมข้อมูลของกรมอนามัยและ
ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร 2) การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการจากฐานข้อมูล 
 
 

กรมอนามัย... 
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กรมอนามัยและแบ่งทีม 3) แผนปฏิบัติการและมาตรการ อาจจะแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว และการดำเนินงานทุกครั้งจะต้องมีการประเมินก่อนและหลังเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ และจัดทำรายงานออกมาเป็นรูปธรรม มาตรการจะมี 3 มาตรการหลักคือ 1. สร้าง 
HLO 2. มาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3. โรงพยาบาลสนาม โดยแบ่งการ
ดำเนินงานเฉพาะกิจและการดำเนินงานโดยบูรณาการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 
และต้องมีการตั้งรับ และออกพ้ืนที่เชิงรุกโดยดำเนินงานคู่ขนานกัน และการรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีการตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือให้ทุกกลุ่มงานรายงานโดยให้กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานข้อมูลต่อกรมอนามัย 
 ประธานมอบหมายให้ 1. ตรวจสอบแผนการดำเนินงานเชิงรุกของแต่ละกลุ่มงานที่เพ่ือ
แทรกการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 2. ด้านวิชาการให้นำข้อมูล STAG HL 
ของกรมอนามัย มาเชื่อมโยงเข้ากับบริบทของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในการสื่อสาร 
3. ส่วนงานบริการปรับการดำเนินงานเพ่ือเตรียมการให้เป็นโรงพยาบาลสนามในอนาคต
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ และทุกกลุ่มงาน
ต้องเตรียมความพร้อมเรื่ององค์ความรู้และการป้องกันตนเอง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์โรค
โควิด 19 และจะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละคณะทำงานย่อยอีกครั้ง 
และมอบหมายให้นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ประสานการดำเนินงานเรื่องแผนกับ cluster 
ในการลงพ้ืนที่ต่อไป  
6.2 แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลา นางสาวเกศรา 
โชคนิชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เรียนว่าแบ่งเป็นงานบริการ 
และงานวิชาการ ได้ส่งรายละเอียดในไลน์กลุ่ม สสม. รวมใจ และไลน์กลุ่ม กบส. แล้ว โดยให้
มีการกำหนดพ้ืนที่แยกส่วนเป็นพ้ืนที่โดยรวมและพ้ืนที่กลุ่มงาน การเว้นระยะห่าง การ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ผู้มาปฏิบัติงาน 07.30 น. ร้อยละ 13.29 ผู้มา
ปฏิบัติงาน 08.30 น. ร้อยละ 86  
6.3 การจัดเตรียมแอพพลิเคชั่นสำหรับการประชุม conference และการดำเนินงาน 
เพ่ือรองรับ work at home ทางกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนได้ศึกษา
รายละเอียดและเตรียมการเรียบร้อยแล้ว     

 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.    

 
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แกว้คำ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 

 นางเตือนใจ  ชีวาเกยีรติยิ่งยง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หัวหนา้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


