-1-

เอกสารแนบ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–14.00 น.
ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกกรมอนามัย
ผูมาประชุม
คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตร
1. นายแพทยวชิระ
เพ็งจันทร
2. นายแพทยดนัย
ธีวันดา
3. นายแพทยอรรถพล
แกวสัมฤทธิ์
4. นายแพทยบัญชา
คาของ
5. นางสาวสิริวรรณ
จันทนจุลกะ
6. ทันตแพทยดํารง
ธํารงเลาหะพันธุ
7. นายสืบพงษ
ไชยพรรค
8. นางศรีวิภา
เลี้ยงพันธุสกุล

อธิบดีกรมอนามัย
ประธาน
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะกรรมการดําเนินงานบริหารยุทธศาสตรกรมอนามัย
1. นางณัฐวรรณ
เชาวนลิลิตกุล
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
สํานักโภชนาการ
2. นางปภาวี
ไชยรักษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
3. นายธวัชชัย
บุญเกิด
เลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม
4. นางจารุทัศน
ตั้งกีรติชัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตร
1. แพทยหญิงอัมพร
เบญจพลพิทักษ
รองอธิบดีกรมอนามัย
2. นายแพทยชัยพร
พรหมสิงห
ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นายแพทยเอกชัย
เพียรศรีวัชรา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ
4. นายแพทยกิตติพงศ
แซเจ็ง
ผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
5. นางเกษร
ศุภกุลธาดาศิริ
ผูอํานวยการกองคลัง
6. นายอวัตถ
เชาวนลิลิตกุล
(รก.) ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
7. นายแพทยพนิต
โลเสถียรกิจ
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี

-2-/คณะกรรมการ...

-2คณะกรรมการดําเนินงานบริหารยุทธศาสตรกรมอนามัย
1. นางสาวพิริยา
วัฒนารุงกานต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
2. นางณีรนุช
อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
3. นางปฏิญญา
สิทธิพร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองการเจาหนาที่
4. นางนัทฐหทัย
ไตรฐิ่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
5. นางพัชรี
วารีนิล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
6. นายทรงวุฒิ
สอนสุด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กองคลัง
ผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยอุดม
อัศวุตมางกุร
ผูอํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. นายสมชาย
ตูแกว
ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
3. นางวิมล
โรมา
ผูอํานวยการสํานักงานโครงการขับเคลื่อน กรมอนามัย 4.0
เพื่อเพิ่มความรูดานสุขภาพประชาชน
สํานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0
เพื่อเพิ่มความรูดานสุขภาพประชาชน
4. นายแพทยประวิช
ชวชลาศัย
รองผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
5. ทันตแพทยหญิงกรกมล นิยมศิลป
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
สํานักทันตสาธารณสุข
6. นางสุพรรณี
สุคันวรานิล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักทันตสาธารณสุข
7. ทันตแพทยพงศธร
จินตกานนท
ทันตแพทยชํานาญการ
สํานักทันตสาธารณสุข
8. นางสาวปยะวรรณ
กลิ่นสุคนธ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
9. นางชนัญชิดา
สมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
10.นางสาวพิมพาพร
พุฒิสกุลวงศ
นิติกร
สํานักสงเสริมสุขภาพ
11.นางสาววิภา
รุจิจนากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
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-312.นายภาคภูมิ
13.นางเพ็ญผกา
14.นางนงพะงา
15.นางสาวปรารถนา
16.นางสาวพรรณวรท
17.นางมะลิลา
18.นายพงษเทพ
19.นางสาวรัตนติยา
20.นางสาวอรปวีณ
21.นางสาวอรวรรณ
22.นางอโณทัย
23.นางวรรณภา
24.นายแพทยชนัตถ
25.ทันตแพทยหญิงศศิธร
26.นางนุชนารถ
27.นางสาวรัตนาวดี
28.นางสุภาพร
29.นางสาวเขมณัฏฐ
30.นายสุชาญ

องคสุริยานนท

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
วงศกระพันธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศิวานุวัฒน
รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูประสานโครงการฯ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
อุดมผล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ตันติยุทธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
เจริญสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองการเจาหนาที่
ขําแกว
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
กองคลัง
สันคามิน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
ศรีสงคราม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
กลุมตรวจสอบภายใน
พรมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุชายขอบ
และแรงงานขามชาติ
กางกั้น
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
มาลัยกนก
นายแพทยชํานาญการ
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
บัณฑิตมหากุล
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
รักประเสริฐ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
ทองสุทธิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กองแผนงาน
ศรีเพ็ญเบ็ญจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน
ศิริเชาวพัฒน
นักวิชาการสาธารณสุข
กองแผนงาน
กิจลือเลิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กองแผนงาน
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-4เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมีเรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2561
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นายสืบพงษ ไชยพรรค) เลขานุการการประชุม ไดแจงใหที่
ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2561
โดยมีประเด็นสําคัญ คือ
1. การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานแผนระดับชาติและระดับโลกที่เกี่ยวของกับ
กรมอนามัย 9 แผน
2. ความกาวหนาดานกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอนามัย (3 ฉบับ)
3. ความกาวหนาการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ กรมอนามัย
4. การบริหารกําลังคนตอบสนองยุทธศาสตรกรมอนามัย
5. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานแผนระดับชาติและระดับโลกที่เกี่ยวของกับกรม
อนามัย ผูแทนหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบหลักในแตละแผนระดับชาติ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนระดับชาติที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย
ลําดับ
1.

แผนที่กรมอนามัยเกี่ยวของ
สถานะ/ความกาวหนา/ขอเสนอแนะ
แผนยุทธศาสตรอนามัย
นําเสนอโดย นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่  ความกาวหนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3
3 (พ.ศ.2560-2564)
(พ.ศ.2560-2564)
• ไดจดั ประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 1 ไปแลว เมื่อวันที่
26 มกราคม 2561 และกําหนดจะจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ 2 ครั้ง
คือ ครั้งที่ 1/ 2561 เพื่อทบทวนรางแผนปฏิบตั ิการฯ ป 2561 - 2562 (กําหนดจัด
ในเดือนเมษายน 2561) และ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ ป
2563 - 2564 เสนอตอคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอม (กําหนดจัดในเดือน
พฤษภาคม 2561)
ประธานการประชุม รับทราบ
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-5ลําดับ
2.

3.

4.

แผนที่กรมอนามัยเกี่ยวของ
สถานะ/ความกาวหนา/ขอเสนอแนะ
(ราง) แผนแมบทการจัดการ นําเสนอโดย นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สวมและสิ่งปฏิกลู ของ
 ความกาวหนาการดําเนินงาน-ปจจุบัน
ประเทศไทย พ.ศ. 2561• การดําเนินงานขณะนี้อยูขั้นตอนที่ 3
2573
- กําหนดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นทุกภาคสวนฯ และจัดประชุมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทฯ ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
• ขั้นตอนที่ 4
- เสนอคณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทฯ
(เดือนมิถุนายน 2561)
• ขั้นตอนที่ 5
- เสนอ (ราง) แผนแมบทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สคช.) เพื่อพิ จารณาให ความเห็ นชอบและประกาศใช (เดื อนกรกฎาคม สิงหาคม 2561)
ประธานการประชุม รับทราบ
(ร า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารการ นําเสนอโดย นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
จั ดการมู ลฝอยติ ดเชื้ อ พ.ศ.  ความกาวหนาการดําเนินงาน
2562-2564
• การดําเนินงานขณะนี้อยูขั้นตอนที่ 3
- ปรับปรุงเนื้อหา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ และแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของรับฟงความคิดเห็น พรอมใหเสนอ
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) และจัดประชุมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการป 2562-2564 ภายใตแผนจัดการฯ (เดือนเมษายน 2561)
• ขั้นตอนที่ 4
- เสนอคณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณา (เดือนพฤษภาคม 2561)
- เสนอผูบริหารระดับกระทรวงฯ พิจารณา (เดือนมิถุนายน 2561)
• ขั้นตอนที่ 5
- เสนอตอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
- เสนอตอ สคช. /สงป. เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ (เดือน
กรกฎาคม 2561)
ประธานการประชุม รับทราบ
แผนการปรับตัวตอการ
นําเสนอโดย นางเพ็ญผกา วงศกระพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ดานสาธารณสุข พ.ศ.2561  การดําเนินงานที่ผานมา
– 2573
- จัดทํารายละเอียดการเสนอแผน และโครงการพรอมวงเงินงบประมาณเสนอ
อธิบดีผานกองแผนงาน/สลก. (เดือนมีนาคม 2561)
- เสนอคณะกรรมการสาธารณสุขเห็นชอบ (เดือนมีนาคม 2561)
- บู ร ณาการแนวทางการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามประเมิ น ผลร ว มกั บ แผน
ระดับประเทศ ไดแก NAP/SDGs (วันที่ 23 มีนาคม 2561)
 การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561)
- เสนอ สคช.
- เสนอ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ครม. พิจารณาอนุมัติ
ประธานการประชุม รับทราบ

-6-/ตาราง...

-6ลําดับ
5.

6.

แผนที่กรมอนามัยเกี่ยวของ
สถานะ/ความกาวหนา/ขอเสนอแนะ
แผนงานทันตสุขภาพสําหรับ นําเสนอโดย ทันตแพทยพงศธร จินตกานนท ทันตแพทยชํานาญการ
ผู สู งอายุ ประเทศไทย พ.ศ. สํานักทันตสาธารณสุข
2558-2565
 ความกาวหนาการดําเนินงาน มีการดําเนินงานรวมกัน ทั้งในสวนกลาง:กลไก
ระดับนโยบาย ศูนย:กลไกระดับเขตสุขภาพ และ กลไกระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล โดย
สวนกลางมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับติดตาม ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการวางแผน
นิเทศติดตาม และวางแผนการประเมินผลในสวนของแผน ซึ่งสิ้นป 2561 จะเปนชวงครึ่ง
แผนงานทันตสุขภาพฯ ในระดั บของเขตสุ ขภาพไดดําเนินการในเรื่องการเฝ าระวั ง และ
รายงานขอมูลใหกับสวนกลาง
ประธานการประชุม รับทราบ
พระราชบัญญัติการปองกัน นํ า เสนอโดยนายแพทย ป ระวิ ช ชวชลาศั ย รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย การ
และแกไขปญหาการตั้งครรภใน เจริญพันธุ
วัยรุน พ.ศ. 2559
• ประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ครั้งที่ 1/2561 วันที่
2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึกบัญชาการรัฐสภา
• การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
- มีคําสั่งคณะอนุกรรมการฯ ครบทั้งสิ้น 77 จังหวัดรวม กรุงเทพมหานคร
(ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561)
- คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร มีการดําเนินการ
จัดประชุมตามแผนในปงบประมาณ 2561 แลว 30 จังหวัด
• ความกาวหนาในการเสนอรางกฎกระทรวง
- รางกฎกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาผานวาระที่ 3 (วันที่ 26
มีนาคม 2561) แลว
- รางกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คณะรัฐมนตรี
อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยูที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (รอการเรียกชี้แจง)
- ร า งกฎกระทรวงแรงงาน ได เ สนอต อ เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี และ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 ขณะนี้อยูที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (รอการเรียกชี้แจง)
- รางกฎกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2560 ขณะนี้อยูที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รอการเรียกชี้แจง)
• คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
- ขณะนี้ แต ง ตั้ง เรี ยบรอ ยแล ว ตามคํา สั่ง คณะกรรมการป องกั นและแก ไ ข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เรื่อ ง แตงตั้งคณะอนุ กรรมการที่ปรึก ษาอิสระดานการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ลงนามโดย
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน)
- กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ ครั้งที่ 1/2561 ใน
วันที่ 17 เมษายน 2561
• การเตรียมขอแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ

-7-/ตาราง...

-7ลําดับ

แผนที่กรมอนามัยเกี่ยวของ

สถานะ/ความกาวหนา/ขอเสนอแนะ
- เสนอใหทานอธิบดีกรมอนามัยเปนประธานคณะอนุกรรมการ และแตงตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 5 ยุทธศาสตรโดยมีรองอธบดีเปนประธานคณะทํางานในแต
ละยุทธศาสตร
• การขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับทองถิ่น ป พ.ศ. 2561
- มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัครเขารวมโครงการ ในป 2559 และ 2561
ทั้งสิ้น 1,480 แหง จาก 64 จังหวัด
- สรรหาและคัด เลื อ กองคก รปกครองส วนท องถิ่ น เป น แหล งเรีย นรูด า นการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ป พ.ศ. 2561 จํานวน 49 แหง จาก
47 จังหวัด
- การจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู 4 ภาค ดําเนินการแลว 3 ภาค ดังนี้
1. ภาคเหนื อ วั น ที่ 12-13 กุ ม ภาพั น ธ 2561 จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 157 คน แหลงเรียนรูนําเสนอผลงาน 13 แหง อปท.ที่ไดรับ
การคั ด เลื อ กเป น ตั ว แทนภาคเหนื อ คื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม ว งก จั ง หวั ด
นครสวรรค
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2561 จังหวัด
เลย มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 175 คน แหลงเรียนรูนําเสนอผลงาน 13 แหง อปท.ที่
ไดรั บการคัด เลือ กเป นตัว แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ คือ เทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนคร
3. ภาคใต วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 124 คน แหลงเรียนรูนําเสนอผลงาน 8 แหง อปท.ที่ไดรับการคัดเลือก
เปนตัวแทนภาคใต คือ องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ภาคกลางและตะวันออก (รอดําเนินการ) กําหนดจัดวันที่ 29-30
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูลงทะเบียนเขารวม
ประชุม 201 คน แหลงเรียนรูนําเสนอผลงาน 16 แหง
- กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับแหลงเรียนรูที่เปน
ตัวแทนระดับภาค วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
- กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
• การจัดทํา (ราง) หลักสูตรการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
- สํานักอนามัยการเจริญพันธุ รวมกับกองการเจาหนาที่ และ Cluster Law จัดประชุมเพื่อ
จัดทํารางหลักสูตร เพื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
• การประเมินติดตามพระราชบัญญัติฯ ในพื้นที่ 6 จังหวัด
• การจัดทํา Application
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทําสื่อในการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ไดขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชน แ ละนํ า มาต อ ยอดในการประชุ ม วั น ที่ 20 มี น าคม 2561 ร ว มกั บ ที ม
นครศรีธรรมราช

-8-/ตาราง...

-8ลําดับ

แผนที่กรมอนามัยเกี่ยวของ

สถานะ/ความกาวหนา/ขอเสนอแนะ
- จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อประยุกตการใชโปรแกรม NST Care Application ในการ
ปองกันและแกไขปญหา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ผลสรุปเบื้องตน Application นี้จะ
เปนของรัฐบาลที่มุงหวังใหวัยรุนเขามาลงทะเบียนทุกคนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูล
ของวัยรุน โดยมีพื้นที่ทดลองไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช (เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561)
ประธานการประชุม รับทราบ

7.

ยุทธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนระดับชาติ (พ.ศ.25602569) ตามพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559

8.

นโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.
2560-2569)ว า ด ว ยการ
ส ง เสริ ม การเกิ ด และการ
เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ

นํ า เสนอโดยนายแพทย ป ระวิ ช ชวชลาศั ย รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย การ
เจริญพันธุ
- จัดประชุมปรึกษาหารือการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ (พ.ศ.2560-2569) ตาม
พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
เมื่ อ วัน ที่ 7 มี นาคม 2561 และกํ าหนดจัด ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 ในวั นที่ 17 เมษายน
2561 ผูเขารวมประชุม ไดแกผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย และทีมเลขานุการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรม
อนามัย
- กํ า หนดจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก ารดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตรฯ ในวัน ที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ กรุง เทพมหานคร
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ
และนักวิชาการจากกระทรวงตางๆ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ประธานการประชุม รับทราบ
นํ า เสนอโดยนายแพทย ป ระวิ ช ชวชลาศั ย รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย การ
เจริญพันธุ
- หารือรวมกับ Cluster แมและเด็ก เรื่องการนํานโยบายและยุทธศาสตรฯ สูการ
ปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยผาน MCH Board
- หารือกับคณะทํางานวิชาการในเรื่องการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ไดขอสรุปคือ แจงเวียนไปยัง
หน วยงานที่เ กี่ ยวขอ งจัด ทํา รายงานผลการดํา เนิน งานตามแบบฟอร ม กํา หนดจั ด
ประชุมถอดบทเรี ยนในวัน ที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ จัง หวัดสมุท รสงคราม
รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของการออกนโยบายและยุทธศาสตรฯ
- คณะทํางานวิชาการ (ดร.สรภพ เกียรติพงษสาร และคณะ) เดินทางเขารวม
ประชุมวิชาการ ณ ประเทศไตหวัน เพื่อเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ
พร อ มทั้ ง นํ า เสนอผลงานวิ ช าการ 2 เรื่ อ ง คื อ เรื่ อ งการศึ ก ษาวิ เ คราะห ต น ทุ น
ประสิทธิผลในการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก และ เรื่องเกณฑการจดทะเบียนสมรสเปน
อุปสรรคตอการเขาถึงเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุในประเทศไทย
ประธานการประชุม รับทราบ และมอบหมายเพิ่มเติม 2 ประเด็นไดแก (1) เตรียม
ขอมูลพรบ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนฯ แผนยุทธศาสตรซึ่งเปน
เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ นพรบ. รวมถึ ง กิ จ กรรมเสนอท า นรองนายกรั ฐ มนตรี ใ นเดื อ น
พฤษภาคม 2561 และ (2) คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ตองมีความกาวหนาในการ
ขับเคลื่อน มีการตั้งเปาหมายหรือไมวาภายใน 1 ป จะมีการประชุมกันกี่ครั้ง มีการ
สื่ อ สารจากคณะกรรมการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น ไปถึ ง
คณะอนุ ก รรมการระดั บ จั ง หวั ด อย า งไร ซึ่ ง เป น ความยากในการบู ร ณาการและ
การขับเคลื่อน

-9-/ตาราง...
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9.

แผนที่กรมอนามัยเกี่ยวของ
สถานะ/ความกาวหนา/ขอเสนอแนะ
แผนแมบทการสงเสริม
นําเสนอโดยนายแพทยอุดม อัศวุตมางกุร ผูอํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
กิจกรรมทางกาย พ.ศ.
สุขภาพ
2561 - 2573
 รายงานความกาวหนา
- เดือนมกราคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดลงนามหนังสือถึง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อพิจารณารางแผน
แมบทการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
- เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดขอขอมูลเพิ่มเติม 2 ประเด็น ไดแก พันธสัญญาระหวางประเทศมี
ขอผูกพันอยางไรที่ประเทศไทยตองมีแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรมทางกายฯ และ
กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง รองรับใหมีแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายหรือไม ซึ่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพไดดําเนินการประสานสงขอมูลแลว
- กําหนดจัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ เฉพาะในส ว นของกองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพ (วั น ที่ 5 เมษายน
2561)
- กําหนดจัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ รวมกับภาคีเครือขาย (วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561)
ประธานการประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ความกาวหนาดานกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
นายสมชาย ตู แก ว ผูอํานวยการศูนย กฎหมายสาธารณสุ ข รายงานความกาวหน าการพัฒนา
กฎหมายและแผนการเสนอร างกฎหมายที่ อยู ในความรั บ ผิ ดชอบกรมอนามั ย ซึ่ งประกอบด ว ย 4 ส ว น ดั ง นี้
1. ความกาวหนาการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
จํานวน 9 ฉบับ ไดแก
ลําดับ

เรื่อง

1.

รางกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. ....

2.

รางกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของ
สถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ. ...

3.

รางกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอย ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการดําเนินการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมู ล ฝอยร ว มกั น ของราชการส ว น
ทองถิ่น กับ หน วยงานของรั ฐหรื อราชการ
สวนทองถิ่นอื่น

4.

สถานะของการเสนอกฎหมาย

สถานการณและ
การดําเนินการตอไป
อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการ ยื น ยั น ร า งฯ ไปยั ง สํ า นั ก งาน
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา
คณะกรรมการกฤษฎี ก า เมื่ อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการ ยื น ยั น ร า งฯ ไปยั ง สํ า นั ก งาน
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา
คณะกรรมการกฤษฎี ก า เมื่ อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561

ผานการพิจารณาคณะกรรมการ
สาธารณสุข

เขาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2561

1.ผานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการ ครั้งที่ 1
2.ลงพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มเติม ในวันที่
16 และ 30 พฤศจิกายน 2560
3.ประชุมคณะอนุกรรมการดาน
วิชาการ ครั้งที่ 2
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561

นําเสนอคณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการ
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 4 เดือน เมษายน 2561

-10-/ตาราง...
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เรื่อง

5.

(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กําหนดกิจการทีต่ องจัดใหมีบอดักไขมัน
และกําหนดมาตรฐานบอดักไขมัน พ.ศ. ...
(ราง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจ
สุขภาพประจําปและการฝกอบรมความรู
การจัดการสิ่งปฏิกลู พ.ศ. ...

6.

7.
8.
9.

สถานะของการเสนอกฎหมาย

ยกรางประกาศและจัดประชุม
คณะทํางานวิชาการ เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2561
1.ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1 วันที่
8 มกราคม 2561
2.ประชุมคณะกรรมการดานวิชาการ
วันที่ 24 มกราคม 2561
3.ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 2 วันที่
12 กุมภาพันธ 2561
4.ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
และใหหาขอมูลสถานการณเพิ่มเติม
ในการยกรางประกาศดังกลาว
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นําประชุมคณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การอบรมผู
พิจารณากลั่นกรองฯ ในวันที่ 9
ประกอบกิจการและผูสมั ผัสอาหาร พ.ศ.... เมษายน 2561
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นําประชุมคณะอนุกรรมการ
กําหนดคาของแสงสวางในสถานทีจ่ ําหนาย พิจารณากลั่นกรองฯ ในวันที่ 7
อาหาร พ.ศ....
พฤษภาคม 2561
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นําประชุมคณะอนุกรรมการ
กําหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ
พิจารณากลั่นกรองฯ ในวันที่ 7
รักษาอาหารสด พ.ศ....
พฤษภาคม 2561

สถานการณและ
การดําเนินการตอไป
กําหนดเวลาแลวเสร็จในเดือน
กันยายน 2561
กําหนดเวลาแลวเสร็จในเดือน
กันยายน 2561

กํา หนดเวลาแลว เสร็ จในเดื อ น
กันยายน 2561
กํา หนดเวลาแลว เสร็ จในเดื อ น
กันยายน 2561
กํา หนดเวลาแลว เสร็ จในเดื อ น
กันยายน 2561

2. ความกาวหนาการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ 3)
จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
ลําดับ

เรื่อง

สถานะของการเสนอกฎหมาย

1.

(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีผ่ ูขออนุญาตตองดําเนินการกอน
การอนุญาต พ.ศ. ...
(ร า ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการรั บ ฟ ง
ความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ พ.ศ. ....

ประชุมคณะกรรมการดานวิชาการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2561
และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2561

2.

3. ความกาวหนาการออกอนุบัญญัติระดับประกาศ ตาม พรบ. ควบคุมสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช วันที่ 8 กันยายน 2560) จํานวน 9 ฉบับ ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 3 ฉบับ คงเหลือจํานวน 6 ฉบับ ไดแก
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เรื่อง

1.

(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและรายละเอียดการจัดทําขอมูล
และชองทางในการใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารสําหรับทารก พ.ศ. ...

2.

(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ใชประกอบการใหขอมูลเกี่ยวกับ
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสําหรับทารกแกบุคลากรดานสาธารณสุข พ.ศ. ...

3.

(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหตามประเพณีหรือ
ธรรมจรรยาแกบุคลากรดานสาธารณสุข พ.ศ. ...
อยูระหวางเสนอประกาศ
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองคกร กระทรวงสาธารณสุข ตอ
วิชาชีพดานสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุขภาพแมและเด็ก รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาดานวิชาการเกี่ยวกับอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก สาธารณสุข เพื่อลงนามใน
ประกาศฯ ตอไป
หรืออาหารเสริมสําหรับทารก พ.ศ. ...

4.

5.
6.

สถานะของการเสนอกฎหมาย

(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสําหรับ
ทารก หรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงคพิเศษและการบริจาคในกรณีจําเปนแกหนวยบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ...
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การทําลายหรือปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับเอกสารสื่อโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดที่เจาหนาที่ยึดหรืออายัด พ.ศ. ...

4. ความกาวหนาการออกอนุบัญญัติระดับกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 จํานวน 4 ฉบับ ไดแก

ลําดับ
เรื่อง
สถานะของการเสนอกฎหมาย
1. (ราง) กฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษา พ.ศ. ... อยูระหวางสํานักงาน
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดชี้แจง
รางกฏกระทรวง
2. (ร า ง) กฎกระทรวงประเภทของสถานบริ ก ารและการดํ า เนิ น การของสถานบริ ก าร พ.ศ. ... สํานักงานคณะกรรมการ
(กระทรวงสาธารณสุข)
กฤษฎีกานัดชี้แจงราง เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2561
3. (ราง) กฎกระทรวงประเภทของสถานประกอบกิจการและการดําเนินการของสถานประกอบ อยูระหวางสํานักงาน
กิจการ พ.ศ. ... (กระทรวงแรงงาน)
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดชี้แจง
รางกฏกระทรวง
4. (ราง) กฎกระทรวงกําหนดการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับ การปองกันและแกไขปญหาการ อยูระหวางสํานักงาน
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ... (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดชี้แจง
รางกฏกระทรวง

ประธานการประชุม รับทราบความกาวหนาและเสนอแนะเรงรัดการดําเนินงานตามกรอบเวลา และมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมดานการยุติการตั้งครรภ คณะกรรมการกฤษฎีกามีประเด็นวา การยกรางกฎกระทรวงเปนไปตาม
พรบ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนฯ กําหนดไวหรือไม ขัดหรือแยงกับพรบ. พิจาณาความอาญา
มาตรา 305 หรือไม อีกประเด็นคือเรื่อง Inform Consent หรือหนังสือยินยอม ที่เกี่ยวกับกฎหมายนี้ จะไปแยง
กับการใหบริการทางการแพทยหรือไม สํานักอนามัยการเจริญพันธุตองกําหนดขอบเขต (Scope) เพิ่มเติมวากรณี
ใดในการบริการทางการแพทยที่เปนขอบเขตภายใต พรบ. ฉบับนี้ สําหรับพรบ.ควบคุมการส งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กฯ เมื่อมีการออกประกาศแลว จําเปนตองมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม เชน คําแนะนํา
แนวปฏิบัติ เปนตน ทั้งนี้ทานประธานการประชุมใหคําแนะนําเพิ่มเติมวา ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดาน
-12-/กฎหมาย...

-12กฎหมาย โดยมีศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขเปนเจาภาพหลัก และ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักสงเสริม
สุขภาพ และสํานักอนามัยการเจริญพันธุ เปนเจาภาพหลักรวม สํานัก/กอง/ศูนย อื่นๆ เขารวม เพื่อหารือประเด็น
เรื่องกฎหมายหลัก กฎหมายรอง เมื่อออกมาแลวจะตองปฏิบัติได บังคับใชได ตองวางกลไกอะไรรองรับ หรือไป
แยงกับระบบที่ทองถิ่นเคยทําอยูแลว ตองจัดการอยางไร เพื่อการเปน Smart Regulator ตอไป
3.3 การจัดทําหลักสูตรและพัฒนาศูนยฝกอบรม (Training Center) นําเสนอโดย ทันตแพทยดํารง
ธํ า รงเลาหะพั น ธุ ผู อํ า นวยการกองการเจ า หน า ที่ จากผลการตรวจเยี่ ย มหน ว ยงานส ว นกลางที่ ตั้ ง อยู ใ น
สวนภูมิภาค 15 หนวยงาน งบประมาณสวนใหญใชกิจกรรมฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ถอดบทเรียน เกินกวารอยละ 50-80 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
กรมอนามั ย ในการเป น ผู อภิ บ าลระบบส งเสริ มสุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล อ มอย างแท จ ริ ง คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทํางาน Cluster Law กองการเจาหนาที่ และ คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบบริหารและวิธีทํางาน Cluster 1-9 ไดทบทวนและจัดทําขั้นตอนการขอดําเนินการ/ขอรับรอง
หลักสูตรพัฒนาและยกระดับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรตางๆ โดยยึดหลักสําคัญคือ
การใชกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนตามบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้
3.3.1 ขั้นตอนการขอดําเนินการ/ขอรับรองหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการสงเสริม
สุ ขภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล อ ม นํ า เสนอโดย นายพงษเ ทพ เจริญสวัสดิ์ นั กทรั พยากรบุ ค คลชํา นาญการ
กองการเจาหนาที่ ไดกําหนดใหหลักสูตรที่จะขออนุมัติกรมอนามัยดําเนินการหรือขอรับรอง ตองมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต 60 ชั่วโมงขึ้นไป
(2) หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
(3) หลักสูตรที่มีการทําบันทึกขอตกลง บันทึกความรวมมือ/ความเขาใจ (MOU)
และมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลเพื่อรับรองหลักสูตร ดังนี้
- ชื่อหลักสูตร
- ความเปนมา/เหตุผลความจําเปน/ความสอดคลองกับความตองการของกรม
- วัตถุประสงคของหลักสูตร
- องคประกอบของหลักสูตร
- คณะกรรมการหลักสูตร
- คุณสมบัติอาจารยผูสอน
- ปจจั ยแวดลอม เช น สถานที่ อุปกรณสื่ อที่ใช ในการเรียนการสอน เปนต น
และระบุขั้นตอนการดําเนินการสําหรับหนวยงานภายในและภายนอก ดังนี้

-13-/ขั้นตอนการ...

-13-

ประธานการประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานคุณลักษณะของหลักสู ตร ให เพิ่มอี ก
1 ประเด็น คือ เปนหลักสูตรตามแผนบริหารและขับเคลื่อนตามพรบ. ทั้ง 3 ฉบับของกรมอนามัย เพื่ออบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานทองถิ่น/เจาหนาที่ และพนักงานทองถิ่น/เจาหนาที่เมื่อผานการอบรมแลวใหมีศักดิ์และสิทธิ
แตกตางจากผูที่ไมไดรับการอบรมอยางไร รวมไปถึงหลักสูตรตาม พรบ. อื่นๆของกระทรวงสาธารณสุขดวย
3.3.2 การจัดทําหลักสูตรอบรมเจาพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นําเสนอโดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ไดแจงใหทราบถึงความเปนมา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้ง
เจาพนักงานสาธารณสุขภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในขอ 9 ไดกําหนดวาใหขาราชการ
ตําแหนงนายแพทย นักวิชาการสาธารณสุข นักวิช าการควบคุมโรค นั กวิชาการสุขาภิบาล เภสัชกร พยาบาล
วิช าชี พ ในระดับ ปฏิ บัติการ และเจา พนั กงานสาธารณสุข เจาพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค ในระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในสวนของกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และในสวนของทองถิ่น ตองไดรับการอบรม จึงไดมีการจัดทํา
หลักสูตรอบรมขึ้น ตามขั้นตอนดังภาพ

-14-/ประธาน...

-14ประธานการประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ระยะเวลาที่กําหนดอาจลาชา หากเสร็จสิ้น
ตาม timeline ในเดือนสิงหาคม จะไมทันกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 ขอใหกระชับเวลาใหเร็วขึ้น
ใหเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ และ Focus กลุมเปาหมายในแตละระดับใหชัดเจน (สวนกลาง / จังหวัด
/ ท อ งถิ่ น ) พร อ มทั้ ง ดู ค วามเป น ไปได ใ นการปฏิ บั ติ ด ว ยว า ในแต ล ะป ส ามารถอบรมสู ง สุ ด ได กี่ ค น จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญการอบรมใครกอน/หลัง วางแผนระยะ 3 ป ตั้งแตป 2562 – 2564 วาจะสามารถอบรมใครบาง
จํานวนเทาใด เพื่อเปาหมายการเปน Smart Regulator
3.3.3 การจัดทําหลักสูตรอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปองกัน
และแก ไ ขป ญ หาการตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น พ.ศ. 2559 นํ า เสนอโดยนางสาวพรรณวรท อุ ด มผล นัก วิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข โดยไดดําเนินการ หาความตองการในการพัฒนา
(Training needs) จากกลุมเปาหมายในพื้นที่ ในชวงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 กําหนดหัวขอ
ขอบเขตเนื้อหา และออกแบบหลักสูตร ในเดือนกุมภาพันธ มีการนําเขาหารือปรึกษาคณะกรรมการเตรียมความ
พรอมกําลังคนคุณภาพกรมอนามัย และ Cluster Law ในเดือนมีนาคม ตามขั้นตอนดังภาพ

โดยกลุมเปาหมายการอบรม ไดแก ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งทําหนาที่เลขานุการในอนุกรรมการ
ระดั บจั งหวัด เนื้ อหาหลักสูตรประกอบดวย ความรู ความเขาใจเกี่ ยวกั บ พรบ. บทบาทหนาที่ กฏกระทรวงที่
เกี่ ย วข อ ง และยุ ท ธศาสตร ที่ จ ะร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น สํ า หรั บ กลุ ม เป า หมายอื่ น ที่ ต อ งเข า รั บ การอบรม ได แ ก
ผูรับผิดชอบจาก 5 กระทรวงหลัก ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ประธานการประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา Focus กลุมเปาหมายใหชัดเจนวาใครคือ
คนสําคัญควรไดรับการอบรมในระดับจังหวัด ใครคือคนสําคัญในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด/ทองถิ่น เพราะ
กลไกในการขับเคลื่อน พรบ. ฉบับนี้ ใชระดับจังหวัด/ทองถิ่น วางแผนระยะ 3 ป ตั้งแตป 2562 – 2564 และ
อาจจะแบงกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมไดแก กลุม Health (ตองมีพื้นฐานดานสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ)
และ กลุม Non-Health พรอมทั้งใหเพิ่มเติมกฎหมายที่รองรับการมีหลักสูตรดวย (พรบ./กฎกระทรวง)
3.3.4 การจัดทําหลักสูตรอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 นําเสนอโดยนางชนัญชิดา สมสุข นักวิชาการ
สาธารณสุขชํา นาญการ สํ านั กสงเสริมสุ ขภาพ กรอบการดําเนินงานตั้งแต พรบ. มีผลบังคับใชเมื่อวัน ที่ 8
กันยายน 2560 เปาหมายในป 2561 ไดแก การจัดทําประกาศกระทรวง การสรางแกนนําระดับเขต การสราง
-15-/เครือขาย...

-15เครือขายเฝาระวังในระดับพื้นที่ เปาหมายในป 2562 ไดแก การมีพนักงานเจาหนาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การมี
ระบบและคูมือเฝาระวังการละเมิดกฎหมาย และในป 2563 ทุกหนวยงานบังคับใชกฎหมายถูกตอง สําหรับ
แผนการพัฒนาศักยภาพ แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) เครือขายเฝาระวัง อบรมโดยสวนกลางและศูนยอนามัย
เขต ซึ่งคณะทํางานเตรียมถอดบทเรียนเพื่อจัดทําหลักสูตรอบรมแกนนําเครือขาย (2) พนักงานเจาหนาที่และนิติกร
มีการจัดทําหลักสูตรการอบรม คําชี้แจง พรบ. และคูมือการปฏิบัติงาน (3) ผูเกี่ยวของอื่นๆ มีการชี้แจง พรบ. การจัด
ประชุมชี้แจงสาระสําคัญของกฎหมายใหกับรานคา บริษัท หนวยงานโฆษณา NGO สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 คาดวาประกาศกระทรวงจะมีผลบังคับใช และมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ครบทุก
จังหวัดในเดือนกั นยายน และคูมือการปฏิบัติงานและหลักสูตร คาดวาจะแลวเสร็จในเดื อนพฤษภาคม เริ่มอบรม
พนักงานเจาหนาที่ (งบประมาณ UNICEF) ในเดือนมิถุนายน เปนตนไป
ประธานการประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา Focus กลุมเปาหมายใหชัดเจน พรอมทั้ง
ใหเพิ่มเติมกฎหมายที่รองรับการมีหลักสูตรดวย (พรบ./กฎกระทรวง)
3.4 กระบวนการดําเนินงาน (Flowchart) ไดแก ระบบการจัดทําคําของบประมาณ และ
ระบบนโยบายและแผน นําเสนอโดย นายสืบพงษ ไชยพรรค ผูอํานวยการกองแผนงาน จากภาพแสดงผั ง
กระบวนการจัดทําคําของบประมาณ ซึ่งมีแนวคิดในการจัดทําสอดคลองไปกับ Core Business Process ของกรม
อนามัย ยึดระบบ Financing เปนหลัก มีหนวยที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย 4 หนวยไดแก กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงบประมาณ เจาภาพแผนบูรณาการ และคณะรัฐมนตรี/ฝายนิติบัญญัติ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
(1) ขั้นตอนการทบทวนคาเปาหมาย/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด โดยสํานักงบประมาณ
จะแจงใหกรมอนามัยทบทวนคาเปาหมาย/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด จากนั้นกองแผนงานและ Cluster ดําเนินการ
ทบทวน/ปรับปรุงคาเปาหมาย/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ปของกรมอนามัย และเสนอ
อธิบดีกรมอนามัยเพื่อขออนุมัติ เมื่อไดรับการอนุมัติแล ว กองแผนงานบันทึกขอมูลในระบบ e-Planning ของ
สํานักงบประมาณ
(2) ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ กองแผนงานและ Cluster จัดทําคูมือ/แนวทางการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป สํานัก/กอง/ศูนยจัดทําคําเสนอของบประมาณสงมายังกองแผนงาน เพื่อ
วิเคราะหและตรวจสอบ พรอมสรุปวงเงินคําของบประมาณเปนราย Cluster จากนั้น Cluster 1-10 Screen
and Select ทั้งนี้กองแผนงาน / Cluster /หนวยงานที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมกับเจาภาพแผนบูรณาการแต
ละแผนงานดวย จากนั้นกองแผนงานวิเคราะหและสรุปคําของบประมาณเปนภาพรวมกรมอนามัย เสนออธิบดีกรม
อนามั ยเพื่อพิ จารณา เมื่อผ านการอนุ มัติแลว กองแผนงานจึงสงไปยังกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรวบรวมและสรุปเปนภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข กองแผนงานบันทึกขอมูล
คําขอลงในระบบ E-Budgeting และบันทึกแผนงาน/แผนเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปในระบบ BB-EvMIS พรอมสงคําเสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการในภาพรวมของกรมดวย
(3) ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ สํานักงบประมาณพิจารณาคําของบประมาณจาก
ระบบ E-Budgeting โดยกองแผนงานหรื อหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให ข อมู ล เพิ่ มเติ ม กั บ สํา นั ก งบประมาณ เมื่ อ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแลว กองแผนงานสรุปรางเพื่อเสนอ
ผูบริหาร โดยกองแผนงานและ Cluster รวมกันจัดทําขอมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ เมื่ออธิบดีกรมอนามัย
พิจารณาอนุมัติแลว กองแผนงานเตรียมการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการพรอมสงเอกสารประกอบการชี้แจงไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการถึงวาระของกรมอนามัย ผูบริหาร กองแผนงาน และ
Cluster เขารวมชี้แจง จนถึงขั้นตอนที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นํารางพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกลา
ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย จากนั้นกองแผนงานสรุปและจัดทําแผน สงป.ภาพกรมอนามัย เสนออธิบดีพิจารณา
-16-/เมื่ออนุมัติแลว...

-16เมื่ออนุมัติแลวจึงจัดสรรงบประมาณใหตามแผนตอไป กองแผนงานสรุปงบประมาณที่ไดรับสงกระทรวงสาธารณสุข
และคียขอมูลในระบบ BB-EvMIS

-17-/ประธาน...

-17ประธานการประชุ ม รั บ ทราบ และให ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม โดยให เ พิ่ ม เติ ม กระบวนการ
(Flowchart) ของสายบนให ชั ด เจน มองเห็ น กระบวนการการอนุ มั ติ คํ า เสนอของบประมาณตั้ ง แต อธิ บ ดี
ปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีวาการกระทรวง กระบวนการขั้นตอนการทํางานแตละระดับเปนอยางไร
ดานระบบนโยบาย/แผนของกรมอนามัย ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) การเสนอแผนเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (2) การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย และ (3) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
รายละเอียดตามภาพ

-18-/การจัดทําแผน...

-18-

ประธานการประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยใหจัดทํากระบวนการ (Flowchart)
ของระบบที่เป น Core Fuction ใหชัดเจน สวนระบบที่ เปน Non-Core Fuction เชน ระบบฝ กอบรม หากใน
อนาคตระบบฝกอบรมสามารถทําใหเกิดการอภิบาลระบบไดอยางแทจริง เราสามารถเปลี่ยนใหระบบฝกอบรมเปน
Core Fuction ได
ประธานการประชุมไดให นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นําเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม (To be) ตามภาพ ดังนี้ ในการเปนผูอภิบาลระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมนั้น กรมอนามัยทําหนาที่หลักในสวนที่ (1) Law (2) Policy สามารถออกกฎหมาย
และกําหนดนโยบายไดอยาง Smart สําหรับในสวนที่ (3) Partnership (4) Research&Innovation (5) Social
marketing/Building Capacity นั้น เปนการทํางานในเชิง Technical Support ในสวนวงที่อยูรอบนอกนั้นเปน
การปรับบทบาทของการทํางานเดิมปรับเปนบทบาทใหม

ประธานการประชุม ใหนําสวนที่ (1) Law และ (2) Policy หารือตอในรายละเอียด ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 นี้
เพื่อใหได Flowchart และ Core Business Process ตามแผนการปฏิรูป ในเดือนพฤษภาคม สวนขอ (3) – (5)
-19-/จึงดําเนินการ...

-19จึงดําเนินการถัดไป จากแผนการปฏิรูปองคการ ป 2562 – 2564 (3 ป) จะทําใหเราชัดเจนมากขึ้นในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป 2562 ตอไป มาตรการ โครงการ กิจกรรมใดที่ไมสอดคลองกับบทบาทใหมอาจตองปรับลด หรือ
หากทําตองอธิบายไดวาสนับสนุนในสวนที่ (1) Law และ (2) Policy อยางไร และประเด็นที่ตองทําความเขาใจ
ใหตรงกันคือ การปรับเปลี่ยนจาก Regulator เปน Smart Regulator หมายถึง เราจะไมเปนผูกํากับ/ผูทําหนาที่
เอง แต เ ราจะวางระบบใหมีผู กํา กับ /ทํา หนาที่แทนเรา แลวเราไปกํากับ ผูที่กํากับ/ทําหนาที่แทนเรา และการ
ปรั บ เปลี่ ย นจาก Policy Maker เป น Policy Advisor ซึ่งตองชัดเจนวาจะ Advise ใคร และ Advise อย างไร
เพื่อใหออก Policy
ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน
(Flowchart) ของการออกฎหมาย ในระดับประกาศ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ
(1) เริ่มตนดวยการทําความเขาใจตอสถานการณปญหา การออกกฎหมายนั้นเกิดขึ้นจากเหตุผลและความจําเปน
(2) ยกรางกฎหมาย (3) เขาสูกระบวนการพิจารณา (4) ออกกฏหมาย (5) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
(6) การขับเคลื่อนหรือการบังคับใชกฎหมาย การเตรียมความพรอมของบุคลากร การสื่อสารทําความเขาใจกับผูที่
มีสวนเกี่ยวของ การสนับสนุนแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย การมีคณะกรรมการในระดับตางๆ เพื่อกํากับ
การติดตามกํากับในสวนของการบังคับใชกฎหมาย การดําเนินการตามหลักเกณฑที่เปนขอปฏิบัติ มีการทบทวน
และปรับปรุงกฏหมายทุกรอบ 5 ป
ประธานการประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การดําเนินการในสวนของขาขึ้น
คอนขางชัดเจน สํ าหรับในสวนขาลง เนนกลไกเพื่อสรางการขับเคลื่อน ซึ่งสถานการณที่เ ปนอยู (As Is) กลไก
ทํางานมีประสิทธิภาพหรือยัง อยากจะใหเปนอยางไร (To Be) เมื่อวิเคราะหแลวก็จะมองเห็นชองวาง (Gap) และก็
จะเห็นกิจกรรมที่ตองดําเนินการตอไป สําหรับการติดตามประเมินผลและทบทวนการปรับปรุงกฏหมายนั้น ควรมี
รอบการดําเนินการอยางไรในกฏหมายแตละระดับ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 นําเสนอโดยนายสืบพงษ ไชยพรรค ผูอํานวยการกองแผนงาน การประชุมนี้กําหนดจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค คือ
(1) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
(2) เพื่อติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ กรมอนามัย รอบ 18 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31
มีนาคม 2561)
(3) เพื่อติดตามและประเมินผล DOH Change รอบ 24 เดือน (1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2561)
และนําผลลัพธที่ไดไปใชในการปรับแผนปฏิบัติการป 2561 (ไตรมาสที่ 3 และ 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการป
2562 และการจั ดทําแผนคํ าของบประมาณป 2563 สําหรับรูปแบบการประชุม จะเป นการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น ไดแก (1) สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย (2) สรางความเขมแข็งระบบ
อนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน (3) อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และ (4) ปฏิรูป
ระบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล มีการแบงกลุมประชุมยอยตาม Cluster และอภิปรายผล

-20-/ประธาน...

-20ประธานการประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเนื้อหาการนําเสนอ ดังนี้
(1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย โดยรองอธิบดีกรมอนามัย (แพทยหญิงอัมพร
เบญจพลพิทักษ) การนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเพิ่มเติมนําเสนอ Cross Cluster แบบ Timeline
(เชิงกราน ถึง เชิงตะกอน) และ Cross Function แบบ Timing
(2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน โดย
รองอธิบ ดีกรมอนามัย (นายแพทย ดนั ย ธี วัน ดา) การนําเสนอผลการดําเนิน งานตามตัว ชี้วัด และเพิ่มเติมการ
นําเสนอระบบการเงินการคลัง (FIN) รวมไปถึงโอกาสการพัฒนาของ Flowchart ของระบบงบประมาณ ระบบ
นโยบายและแผน และระบบการนําเสนอกฎหมายทั้งขาขึ้นและขาลง
(3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยรองอธิบดี
กรมอนามัย (นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์) การนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเพิ่มเติมสมรรถนะหลัก
A2IM/G โดยเฉพาะ M ตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับทองถิ่น ระบบการพัฒนากําลังคนตามกฎหมาย พ.ร.บ. 3
ฉบับของกรมอนามัย เพื่อนําไปสูการ Governance ระบบอยางไร
(4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลโดยรอง
อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทยบัญชา คาของ) การนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเพิ่มเติมแผนปฏิรูป
องคการ การประเมินใหเห็นภาพของ DOH Change วาปจจุบัน (As Is) เปนอยางไร และตองการเปนอยางไรใน
อนาคต (To Be) และมี Gap อยางไร
(5) กรอบการประเมิน DOH Change ไดแก ยุทธศาสตร 3 L (Lead Lean Learn) การเปน
NHA และ RHA ภายใตกรอบ 11 บทบาท และการเปนองคกรคุณภาพ (HPO และ HLO) คูคุณธรรม (ใช ITA)
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไมมี
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

------------------------------------------------------------กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมอนามัย
ผูบันทึกรายงานการประชุม

