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รายงานการประชุมประจาเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2565 (เดือน มกราคม 2565)
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก อาคาร 7 ชั้น 2
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ผู้เข้าประชุม
1. นายเอกชัย
2. นายธีรชัย
3. นางธนิกา
4. นายสุทิน
5. นางสุรีพร
6. นางเปรมฤทัย
7. นายชานาญ
8. นางสาวไพลิน
9. นางสาวพิชชานันท์
10. นางสาวศิรประภา
11. นางสาวนาตาล
12. นางสาวอัญพัชร์
13. นางสาวชาณิภา
14. นางสาวมานิ
15. นางภัคพีราพร
16. นางสยุมพร
17. นางสาวอุบลรัตน์

เพียรศรีวัชรา
บุญยะลีพรรณ
สุจริตวงศานนท์
ปุณฑริกภักดิ์
เกียรติวงศ์ครู
เกตุเรน
แป้นหลง
วิญญูกูล
ทองหล่อ
สายสวาท
จบปาน
ถึงหมื่นไวย์
เจริญรัตน์
เนกขัมม์
สุขแก้วชัยวิภัค
สังข์วารี
บุตรดียะนา

รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มอานวยการ สานักส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย แจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นดังนี
1. มติจากที่ประชุมกรมอนามัย กาหนดให้ตัดงบประมาณหน่วยที่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตร
มาสที่ 1 ไม่ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 10 คืนกรมอนามัย เพื่อ กรมอนามัยจะนางบดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่มี
ความต้องการจะใช้จ่ายงบฯ และจะคืนงบฯให้ในภายหลังประมาณ ปลายเดือน มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ จะถูกตัดงบฯ ประมาณ 60,000 บาท
2. วั น ที่ 10 มกราคม 2565 จะเป็ น วั น แรกที่ จ ะเริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รองอธิ บ ดี ก รมอนามั ย จึ ง
มอบหมายให้นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ ทาหน้าที่รักษาการผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
3. ศูนย์เด็กเล็ก ที่ อย. จะดาเนินการปรับปรุงศูนย์ ฯ จึงได้แจ้งชื่อ นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
/4.ข้อให้...

๒
4. ขอให้เตรียมข้อมูลการขอจ้างครูพี่เลียงเด็กเพื่อเสนอของบเงินบารุงจากกรมอนามัย
ประธานมีภารกิจ ด่วนได้มอบหมายให้ นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อานวยการสถาบัน พัฒ นา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ทาหน้าที่ประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุมประจาเดือน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครังที่ 2/2565 (เดือน ธันวาคม 2564) วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา
13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันปัณณฑัต อาคาร 7 ชัน 6 เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ปี 2565 ณ 30 ธ.ค. 2564
นางสาวศิรประภา สายสวาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน กลุ่มอานวยการ รายงานผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติต่อที่ประชุม โดย
ได้รับงบประมาณ งบดาเนินงาน ทังสินจานวน 3,003,000 บาท ใช้ไป 349,725.50 บาท คิดเป็นร้อยละ
11.65 กันเงิน PO 688,920.50 บาท คงเหลืองบประมาณ จานวน 1,967,170 บาท งบลงทุนได้รับ
จานวน 442,800 บาท ดาเนินการ PO จานวนเงิน 439,984 บาท มีงบประมาณ คงเหลือ จานวน 2,816
บาท มีรายละเอียด ตามตารางการสรุปเงินงบประมาณตามรายโครงการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2565 ณ 30 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

/3.2 รายงาน...
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3.2 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจาเดือน ธันวาคม 2564
3.2.1 กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ประจาเดือน ธันวาคม 2564 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี
1. โครงการสร้างเสริมความรอบรูก้ ารส่งเสริมพัฒนาการ
1.1 จัดทาคลิปวีดีโอ DSPM ช่วงอายุ 0-5 ปี (ฉบับปรับปรุง) : อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ถ่ายทา กาหนดส่งมอบงาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
1.2 จัดทาคลิปวีดีโอ DSPM สาหรับพ่อแม่ เพื่อพัฒนา E-learning สาหรับพ่อแม่ หรือผู้
เลี้ยงดูเด็ก : อยู่ในระหว่างดาเนินการถ่ายทา กาหนดส่งมอบงาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
2. โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 2565
2.1 จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL (Brain
base Learning) สาหรับเด็กแรกเกิด -3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : การดาเนินงานอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ ก่อน ที่จะ จัดพิมพ์จริง กาหนดส่งมอบงาน วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2565
2.2 ชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) : จะดาเนินการใน เดือน
มีนาคม 2565
2.3 ประชุมออนไลน์ VDO conference บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : จัดประชุม 28 มกราคม 2565
3. แนวทางการควบคุมการให้บริการเลียงและดูแลเด็กที่บ้าน
ดาเนินการยกระดับคาแนะนาการให้บริการเลียงและดูแลเด็กที่บ้าน เป็นประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดย ได้กาหนดขันตอนการดาเนินงานตามแผนภาพด้านล่าง

๔
และกาหนด Timeline การดาเนินงานตามแผนภาพด้านล่าง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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3.2.2 กลุ่มศูนย์สาธิต สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่ม ศูนย์สาธิต สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ประจาเดือน ธันวาคม 2564 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี
1.โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กไทย ปีงบประมาณ 2565
- เตรียมพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษา/ทักษะภาษาอังกฤษครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
2. งานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
- เปิดทดสอบระบบการใช้ศูนย์ฯ 29-30 ธันวาคม 2564 เตรียมเปิดบริการ 4 มกราคม 2565
ยอดเด็กมารับบริการ ณ ปัจจุบัน จานวน 53 คน
3. การดาเนินงานงบลงทุน ปี 2565
- ปรับปรุงสนามหญ้าเทียมฯ ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ จัดทา หลังคา รัว ขอบปูน อ่างล้างเท้า
เสร็จแล้ว ปูพืนสนามแบบ EPDM วันที่ 6 มกราคม 2565 ครบกาหนดสัญญาวันที่ 25 มกราคม 2565
งบประมาณที่ใช้ 442,800 บาท
4. การดาเนินงานงบเงินบารุง ปี 2565
- จัดซือเตาแก๊สและติดตังเครื่องดูดควัน งบประมาณที่ ใช้ 20,000 บาท
5. อบรมครูผู้ดูแลเด็กโดยใช้แนวทางของยูนิเซพ เดิมกาหนดไว้ที่เดือน มิถุนายน 2565 จะเลื่อนการ
อบรมให้เร็วขึน
6. อบรมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย เดือน มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
3.2.3 กลุม่ บริหารยุทธศาสตร์
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กลุ่ม บริหารยุทธศาสตร์ รายงานผล
การดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจาเดือน ธันวาคม 2564 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี
1.โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
- ประชุมพิจารณาแนวทางและกาหนดรายละเอียดถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สานักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชัน 3 กรมอนามัยโดยมี
สาระสาคัญของการประชุมดังนี
1. วัตถุประสงค์การถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
(4D: Development and play/ Diet/ Dental/ Disease) ประกอบด้วย
1.1 เพื่อถอดบทเรียนการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ (4D: Development and play/Diet/Dental Disease) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์ขันต้น (ต้องปรับปรุง)
1.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์
การประเมินขันต้น ด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1.3 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D)
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๖
2. วิธีการดาเนินงาน
รูปแบบการถอดบทเรียนดาเนินการเป็นวิจัยนีเป็นวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) เพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
โดยแบ่งขันตอนออกเป็น 3 ระยะ คือ ที่ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขันต้น (ต้องปรับปรุง) โดยมีขันตอนการ
ดาเนินการวิจัย ตามแผนภาพต่อไปนี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้เสนอเรื่องในวาระ เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม : 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

๗

๘

๙

