
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งที ่9/2563 

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 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. นางกนกลักษณ์  ดอนดง หัวหน้ากลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
   7. นางวิไล  รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา 

8. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตร ี
9. นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

10. นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย 
 11. นางจารินี  ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน 
12. นางพิกุล  ศรีบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารปูแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ 
13. นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ 
14. ทพ.สิทธิเดช  สุขแสง หวัหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
15. นางสุภัทรา  อนันตนาถรัตน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
16. นางณชัชา  หิริโอตัปปะ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตรช์ันสูตร 
17. นางเพ็ญศรี  สุขสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
18. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แก้วคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.  นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี     ติดราชการ 
2. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ      ติดราชการ 
3. นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เดก็ปฐมวัยและครอบครัว  ติดราชการ 
4. ทพญ.เยาวเรศ  วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ      ติดราชการ  
5. นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม     ติดราชการ 
6. พญ.วิยดา  บุญเลื่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์     ติดราชการ 
7. นางสาวนงนุช  เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      ลาคลอด 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางแสงฉาย เชยขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ (แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี) 
2. นางสาวสุภา ปุญญาคม พนักงานพัสดุ ส4 (แทนหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารพัสดุ) 
3. นางสาวราตรี ชายทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาวะสตรี เดก็

ปฐมวัยและครอบครัว)   
4. นางนิพล ชยุพงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ) 
5. นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.  
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กลา่วเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน: แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 

1. กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน 
วิเคราะห์สถานการณ์ ฯ เพ่ือทบทวนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุข ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Health Literacy จึงต้องทำความเข้าใจเป้าหมาย
ของความสุขในการทำงานโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. การทำงานของคลินิก ให้ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วย เช่น การประชุมทางไกล
ออนไลน์ หรือการเลือกบุคลากรทำงานวิชาการ คู่มือ หลักสูตร วิจัย ที่บ้าน เป็นต้น  
การบริการเชิงรุก แบบ Mobile clinic และแบบ Virtual clinic เพ่ือให้บริการคนไข้ 
นอกสถานที่และนัด Monitor แบบออนไลน์ เช่น เรื่องการให้คำแนะนำ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพ และการจ่ายยา เพ่ือลดขั้นตอนในสถานบริการคลินิก รวมทั้ง 
การทำงานของ cluster เช่น การทำงานแบบออนไลน์ e-leanning หรือ tranning 
online หรือการเยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย เพ่ือรองรับสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา 09.0๐ -  
๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง  

 - สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมสถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมือง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.52 งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.57  
งบวิจัยเบิกจ่ายได้ร้อยละ 35.83 ส่วนงบวิจัยที่เหลือได้ดำเนินการโอนให้กองกิจกรรม 
ทางกาย กรมอนามัยแล้ว  

 - การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผลเร่ง
ดำเนินการรายงานข้อมูลในระบบ DOC 4.0 ให้เป็นปัจจุบัน  

 - การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ กรม
อนามัย (EOC) อยู่ในช่วงการเปิดสถานประกอบการ ให้เตรียมการรับการระบาดรอบที่ 2 
โดยเฉพาะในกิจการที่มีความเสี่ยง เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน เป็นต้น  
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 - กิจกรรมก้าวท้าใจ season 2 เริ่มกิจกรรมวันที่ 1 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563 
มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน ประสานเครือข่ายเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงประสานคลินิกและคลัสเตอร์ภายในสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองช่วยประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการและเครือข่ายด้วย  

 มติทีป่ระชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องกับไปดำเนินการ  

ระเบียบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ  
     นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่ งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคาร 
ที่  19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ สสม. หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอให้ทีป่ระชุมรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 

 มติทีป่ระชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสบืเนื่อง 
 3.1.1 รายงานตัวช้ีวัดคุณภาพงานบริการ เดือนพฤษภาคม 2563  
  นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

รายงานตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการ ดังนี้ ในภาพรวมผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
สิทธิการรักษากรมบัญชีกลางสูงสุด รองลงมาเป็นสิทธิบัตรทอง และประกันสังคมตามลำดับ 
และจะเห็นได้ว่ามีผู้รับบริการที่เป็นต่างด้าวเพ่ิมขึ้น จึงเน้นย้ำเรื่องการคัดกรองผู้รับบริการ
ของแต่ละคลินิก คลินิก ANC ผู้รับบริการลดลง เนื่องจากมีการติดตามการให้บริการและคัด
กรองผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ คลินิกเด็กดีและเด็กป่วย คลินิกกายภาพ คลินิก 
ทันตกรรม งานนวดแผนไทย งานส่งเสริมสุขภาพความงาม ผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน คลินิกนมแม่ 
มีการให้บริการทางโทรศัพท์เพ่ิมขึ้น คลินิกเชิงรุก มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ 1 
ครั้ง และเตรียมการเพ่ือไปซีดวัคฉีดแก่ประชาชนผู้สูงอายุและเด็กเล็กในชุมชนหมู่บ้าน 
คลินิก 3 อ. และเภสัชกรรมชุมชน ผู้รับบริการลดลง สำหรับยอดผู้รับบริการส่งต่อรักษา 
ที่อ่ืน (Refer) มีจำนวน 19 คน งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ์ประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ลงทะเบียน 9,707 ราย ยืนยันสิทธิ์ 6,893.5 ราย จำนวน 199,016.21 
บาท ระบบ OPBKKClaimOPBKKClaim ข้อมูลบริการที่ต้องตามจ่าย จำนวน 21,056 บาท  

  ประธาน: มอบหมายให้ นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์ และกลุ่มงานคลินิกพัฒนา
รูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ เตรียมดำเนินการบริการเชิงรุก แบบ Mobile clinic 
และแบบ Virtual clinic พร้อมให้วิเคราะห์กรณีผู้รับบริการรายใหม่ที่ลดลง หรือเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคลินิกต้องเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น คลินิก 
ANC คลินิกนมแม่ และคลินิกเด็ก ให้มีการวางระบบการทำงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ร่วมกัน และเนื้อหาในการให้บริการมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น  
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 3.2 เรื่องติดตาม 
3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ  

 1. งบดำเนินงาน โดยกลุม่งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล นำเสนองบดำเนินงาน ดังนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ร้อยละ 84 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.57 แบ่งได้ดังนี้ ๑) งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.17 ๒)  
งบรายจ่ายอ่ืน (งบวิจัย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 (เนื่องจากโอนงบประมาณที่เหลือให้กอง
กิจกรรมทางกายแล้ว) และ 3) งบกลางรัฐบาล (งบเร่งด่วน) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 เมื่อแยก
ตามกลุ่มงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

   ประธาน: ในรอบ 6 เดือนหลัง มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานในไตรมาสที่ 3 เร่งใช้
งบประมาณในโครงการ เช่น การจัดประชุมฯ และไตรมาสที่  4 ให้ดำเนินการเรื่อง 
Tranning โปรแกรม และการวิจัย เก็บข้อมูล ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือขา่ย   

 2. งบลงทุน โดยกลุ่มงานบริหารพัสด ุ 
  นางสาวสุภา ปุญญาคม พนักงานพัสดุ ส4 รายงานว่างบลงทุนได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ครบทุกรายการแล้ว 
  ประธาน: มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารพัสดุและกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคาร

สถานที่  และยานพาหนะ ประสานการดำเนินงานในการจัดภูมิทัศน์ ในสถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมือง เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการและเอ้ือต่อการดำเนินงาน
ภายในสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 3. เงินบำรุง โดยกลุ่มงานบรหิารการเงินและบัญชี  
  นางแสงฉาย เชยขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นำเสนอสถานะเงิน

บำรุง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ รายรับอยู่ที่ 4,808,895.21 บาท (รายรับส่วน
ใหญ่จะต้องส่งคืนเป็นค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง) รายจ่ายอยู่ที่ 1,406,174.81 
บาท ยอดคงเหลือสุทธิอยู่ที ่34,186,024.35  บาท  

3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  
2563 จำนวน 10 ตัวชีวั้ด โดยเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

นางสาวราตรี ชายทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 
และร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ดังนี้ ผลผลิตตามกระบวนการขับเคลื่อนผ่าน
มาตรการ ดังนี้ 1) นโยบายมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิตในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
บูรณาการงานไร้รอยต่อเขตลาดกระบัง โดยขับเคลื่อนเรื่องอาหารตามวัยในเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบ และ 3) การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยการเตรียม
ความพร้อมการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเตรียมคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ในเดือนกรกฎาคม 2563 รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ HLC ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
มีการพัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลเด็ก ในส่วนผลลัพธ์ของเป้าหมาย
ร้อยละ 85 ของเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการในเดือนมิถุนายน 2563 ไดร้อ้ยละ 82.3  
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เนื่องจากการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ลดลงและการออกหน่วยเชิงรุกไม่
สามารถดำเนินการได้ แผนการดำเนินงานต่อไปมีดังนี้ 1) การประสานงานรณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) การเตรียมการประเมินผลลาดกระบังโมเดล และ 3) การสรุป
ประชุมการดำเนินงาน พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560  

นางวิไล รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนสุขภาวะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา
นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ดังนี้ ผลการดำเนินงาน 2 เรื่อง 1) การติดตามการร่าง
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 2) การอบรม
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2563  

นางนิพล ชยุพงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำเสนอตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลภายใต้ care plan ดังนี้ ผลการดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 80 
แต่ผลทีส่่งมาจากสำนักอนามัยสามารถดำเนินการไดต้ามโครงการ คิดเปน็ร้อยละ 100 

นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นำเสนอผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital เป้าหมายร้อยละ 70 (ระดับดีมาก) ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมิน Green & Clean Hospital ดังนี้  ขณะนี้สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 64  
และมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital เป้าหมายร้อยละ 70 เพ่ิมอีก 1 แห่ง 
คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และจากการตรวจสอบคาดว่าจะผ่านเกณฑ์ฯ อีก 1 แห่ง คือ 
สถาบันพยาธิ พิทยา  

นางจารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน นำเสนอ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.7 ประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกาย
ปกติ ดังนี้ ขณะนี้ได้มีการจัดทำสื่อและกระจายสื่อลงพ้ืนทีใ่นสถานประกอบการต่างๆ พร้อม
กับประชาสัมพันธ์โครงการกา้วท้าใจ season 2 ส่วนผลการดำเนินการได้มีการบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ H4U ทั้งหมด 615 ราย ซึ่งครบตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดแล้ว และมีการ
ปิดรับการรายงานข้อมูลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนี
มวลกายปกตเิบื้องต้นได้ร้อยละ 45.2 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 44.27  

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมงานบริหาร 
ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในกรมอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบภายในผ่านระบบ
ออนไลน์ และจะแจ้งผลการตรวจสอบภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 จึงขอเชิญกลุ่ม
งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี กลุ่มงาน
บริหารพัสดุ  และกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ พร้อมกับ 
นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนนางณัชชา หิริโอตัปปะ หัวหน้า
กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
เข้ารับฟังการปิดรับการตรวจสอบภายในในวันดังกล่าวด้วย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ดังนี้ บุคลากร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้เข้าประชุมทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ฯ จำนวน 2 รุ่น 
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 (รุ่นที่ 1) และ วันที่ 25-16 มิถุนายน 2563 (รุ่นที่ 2) 
เพ่ือทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ และถอดบทเรียน ตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติ ซึ่งได้แจ้งเวียน
แผนการดำเนินงานที่ไปยังทุกกลุ่มงานแล้ว  

 มิติที่  1 Happy Body ประกอบด้วย 1) กิจกรรมก้าวท้าใจ season 2 ซึ่ ง
ขับเคลื่อนโดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน 2) ผลการตรวจสุขภาพ 
CV risk score กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะได้นำเสนอ
ผู้อำนวยการ และจะดำเนินการอปัโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สสม. ต่อไป  

 มิติที่  2 การจัดการความรู้  ได้ดำเนินการใน 3 ขั้นตอน มีการถอดบทเรียน  
ทำแผนการจัดการความรู้ และกำหนดองคค์วามรู้ และการถอดบทเรียนรอบสุดท้ายได้นัดหมายให้
ทุกกลุ่มงานส่งข้อมูลให้กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

 มิติที่ 3 employee engagement จะมีการจัดกิจกรรมงานทำบุญเข้าพรรษา 
สสม. สานสัมพันธ์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรมอ่ืนๆ จะแจ้งกำหนดการเป็น
ระยะ 

ประธาน : มอบหมายให้จัดกิจกรรมการลงตรวจเยี่ยมบ้านบุคลากรในสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง โดยคำนึงถึงความสมัครใจและความคิดเห็นของบุคลากร (กิจกรรม 
employee engagement)  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ ผลการดำเนินงานมีการสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน และอัปโหลดข้อมลูลงเว็บไซต์ สสม. เรียบร้อยแล้ว 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 ดังนี้ ผลการดำเนินงานมี
การดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1. ประชุมคณะกรรมการ PMQA 2. ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  
5. สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 6. พัฒนาคลินิกรอบรู้ด้วย HLและ PMQA  

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การ ดังนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ (google drive) 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือรายงานข้อมูลใน
ระบบ DOC 4.0 ตามแผนฯ  

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 
ดังนี้ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดที่ 1.28 เพ่ือกำหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของสถานประกอบการใน state quarantine 
ข้อมูลผลการดำเนินการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการฯ และผลการดำเนินงานตาม
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คำสั่งคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาจาก กพร. กรมอนามัยอีกครั้ง 

 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 ผลการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
แจ้งผลการคัดเลือกคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง “องค์กร
คุณธรรมและมีดุลยชีวิตในการทำงาน”  

 ประธาน : มอบหมายให้กลุ่มงานอื่นๆ ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม
และพัฒนาต่อยอดต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 แนะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสม. มาปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2563  
  1. นางสาวมณฑา แย้มขยาย ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก 
  2. นางสาวนิด ศรีสว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานกลุ่มงานสาธิตแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
  3. นางสาวกนกวรรณ แสงสัมฤทธิ์ผล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุ่ม
งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว 

5.2 การประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และพ.ศ. 
2566-2570 ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง    
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการเข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
 ประธาน : มอบหมายให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 
และสอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและระยะ
ต่อไป ในพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและพ้ืนทีเ่ขตเมืองในต่างจังหวัด โดยนำข้อมูลของภาคีเครือข่าย
เข้ามาบูรณาการด้วย 

5.3 การประชุมรับการนิเทศงาน การตรวจราชการ/ การตรวจเยี่ยมของกรมอนามัย 
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับการนิเทศงาน การตรวจราชการ/ การตรวจเยี่ยมของกรม
อนามัย ในวันที ่31 กรกรฎาคม 2563 จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังกลุ่มงานอีกครั้ง 
 ประธาน : มอบหมายให้เตรียมข้อมูลเพ่ือรับรองการนิเทศงานตามกรอบที่กรมอนามัยกำหนด
และประสานกรมอนามัยส่วนกลาง เรื่องกำหนดการและการลงพ้ืนที่ดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
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5.4 โครงการยกระดับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ จากวิกฤตการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ชี้แจง ดังนี้ จะมีการประชุมในรายละเอียดเป็นระยะ และจะประชุมเพ่ือหารือข้อสรุปในการ
นำเสนอกรมอนามัยในวันที่ 25 มิถุนายน 2563  

มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระที ่6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 
- 
 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.    
 
 
 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แก้วคำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
  

 
 

 นางเตือนใจ  ชีวาเกยีรติยิ่งยง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หวัหนา้กลุ่มงานบรหิารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


