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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ครั้งที ่๒/2566 

วันอังคารที่ 2๗ ธนัวาคม ๒๕๖5 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ประธาน 
๒. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ รก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ  
รองประธาน 

๓. นายสมเกียรติ  ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายธัพญสรณ์  กองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  กรรมการ 
๕. พันจ่าเอก ธวัชชัย อุตรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  กรรมการ 
๖. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                      กรรมการ 
๗. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       กรรมการและ

เลขานุการ 
๘. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         กรรมการและ

เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
๑. นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน   ที่ปรึกษา    
๒. นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย  หมอสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์งบประมาณ                             กรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ ๕ เรื่อง ดังนี้ 
๑. ขอความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการหน่วยงาน ตอบแบบส ารวจ

สถานการณ์และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 โดยขอให้คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ ตอบแบบส ารวจ
ดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ พันจ่าเอก ธัชชัย อุตรา นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ นายธัพญสรณ์ กองแก้ว นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และด าเนินการตอบแบบส ารวจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. การเตรียมการเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA กรมอนามัยเตรียมส่งผลงานเข้ารับรางวัล 
PMQA ประจ าปี ๒๕๖๖ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA ประจ าปี 2566 ซึ่งกองแผนงานได้มีรายชื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ PMQAฯ จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ ได้แก่ นายด ารง 
ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู ้อ านวยการกองแผนงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาความก้าวหน้าสู ่องค์กร
สมรรถนะสูง ได้แก่ นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนางสาว
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นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ จึงได้ขอความร่วมมือสนับสนุน
ข้อมูลจากหน่วยงาน เจ้าภาพตัวชี้วัด และเจ้าภาพที่มีข้อมูลเรื่องของ PMQA (ปี ๒๕๖๖ ให้ความส าคัญหมวดที่ 7) 
ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ ขอให้คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนในภารกิจกรมอนามัยดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ  (TPSA) กรมอนามัยขอให้หน่วยงานส่งผลงาน 
เพื่อสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๖  โดยกรมอนมัยสามารถสมัครเข้ารับรางวัลได้ ๒ สาขา ได้แก่ 
สาขาบริการภาครัฐ (PSA: Public Service Award) แบ่งเป็น ๖ ด้าน นวัตกรรมการบริการ พัฒนาการ
บริการ ขยายผลมาตรฐานการบริการ บูรณาการข้อมูลเพ่ือการเบิกจ่าย การบริการตอบโจทย์ตรงใจ ยกระดับ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  (PGA: Participatory 
Governance Award) แบ่งเป็น ๖ ด้าน เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ความสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผู้น า
หุ้นส่วนความร่วมมือ การขยายผล ประสิทธิภาพและเครือข่าย ร่วมใจแก้จน เปิดรับสมัครแบบออนไลน์ วันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเดือนมกราคม 2566 จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเขียน
ผลงาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจประเมินผลงาน
ขั้นที่ ๒ พร้อมกับตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖ ประกาศผลและมอบรางวัล ทั้งนี้ 
ประธานการประชุมฯ เห็นว่า หากกองแผนงานมีความพร้อมและเตรียมการที่จะส่งผลงานเข้าประกวดฯ ในปี 
๒๕๖๗ จะด าเนินการจัดส่งรายละเอียดการรับสมัครฯ ดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ กองแผนงานฯ ต่อไป พร้อมทั้งยกตัวอย่างระบบ E – Budget กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์การงบประมาณ 
หากเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ Like Talk Award ปี ๒๕๖๖ สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือส่งเข้ารับ
รางวัลเลิศรัฐ ปี ๒๕๖๗ ได้ รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการได้/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และนายสมเกียรติ ปฏิรพ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากจะส่งผลงานเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ควรเป็น
ผลงานที่ให้ความส าคัญ “การบริการภาครัฐสู่ประชาชน” เป็นหลัก ซึ่งเป็นปัญหาของหน่วยงานสายสนับสนุน
ที่ท าผลงานเพื่อตอบสนองคนกรมอนามัยเป็นหลัก แต่สามารถเขียนให้เห็นถึงการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมได้ (PGA) ยกตัวอย่าง DATA Center กรมอนามัย ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันหลายหน่วยงาน 
เพ่ือให้บริการประชาชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔. ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนา
กลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเบสท์ 
เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี
กรมอนามัย เป็นประธานฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว กองแผนงานได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ 2 ท่าน ได้แก่ 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศ
ติดตาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ (ติดภารกิจ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ) 
และนางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มประเมินผลนิเทศติดตาม เข้าร่วมประชุมฯ 
ซ่ึงการประชุมประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การบรรยายเรื่อง กพว.หน่วยงานกับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โดย นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายเรื่อง 
การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยงาน กรมอนามัย โดย นางวิมล โรมา รักษาการนักวิชาการ
สาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และการอภิปรายเรื่อง กรอบการเลื่อนระดับการพัฒนาผลงาน
วิชาการเพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ ร่วมอภิปรายโดย นางสาวศิริมา ทองผิว 



3 
 

กองการเจ้าหน้าที่, ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร ข้าราชการบ านาญ, ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ ข้าราชการบ านาญ, 
นางสุกานดา พัดพาดี ข้าราชการบ านาญ ด าเนินรายการโดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และการอภิปรายกลุ่มเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนา
วิชาการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมอภิปรายโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ข้าราชการบ านาญ, 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ข้าราชการบ านาญ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ ข้าราชการบ านาญ นักวิชาการอิสระ ด าเนินการ
อภิปรายโดย นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
สถานการณ์ แนวทางการยกระดับการพัฒนาวิชาการของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนการยกระดับ
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยคาดว่าจะน าสรุปภาพรวมโครงการฯ มาก าหนดหลักสูตรที่จะพัฒนาคณะกรรมการ 
กพว. หน่วยงาน จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมฯ ทราบ และหากมีการประชุมการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และ
พัฒนากลไกวิชาการฯ ครั้งต่อไป จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ เห็นว่า 
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ สามารถเสนอชื่อเพ่ือเวียนเข้าร่วมประชุมการ
ขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้ฯ ดังกล่าว เพ่ือพัฒนาศักยภาพได ้

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม
การขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เผยแพร่ในกลุ่มไลน์
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ ต่อไป 

๕. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กพว. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย ประกอบด้วย ๕ คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมอนามัย (ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้แทน
กองแผนงาน) คณะอนุกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการหน่วยงาน (นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ผู้แทน
กองแผนงาน) คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข ผู้แทน
กองแผนงาน) คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม (นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์) ผู้แทนกองแผนงาน) 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
และกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ผู้แทนกองแผนงาน) โดยมีการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ สามารถเข้ารับฟังการประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ 
เห็นว่า การประชุมฯ ดังกล่าว จะมีนโยบายการพัฒนางาน กพว. กรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้เผยแพร่หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาการ กพว. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในกลุ่มไลน์คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
กองแผนงานฯ ต่อไป 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ ๑/2566 
เมื่อวันอังคารที่ 2๒ พฤศจิกายน ๒๕๖5 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 
ชั้น 4 กรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 



4 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตัวชี้ วัด 2.2  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management: KM) และการขับ เคลื่ อนการเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้  (learning 
Organization: LO)   

นายธัพญสรณ์ กองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการขับเคลื่อน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization: LO) แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) แผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน ในส่วนที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว (๘ เรื่อง จาก ๑๕ เรื่อง) ประกอบด้วย จัดท าค าสั่ง จัดท า
แผน ก าหนดมาตรการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ  ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๖ รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ ประมวล KM & DM ในเว็บไซต์กองแผนงาน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
และ ๓/๒๕๖๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง (ด าเนินการแล้ว 2 ครั้ง) ผลงานวิชาการ (R2R) รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ ๒, ๓ สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 2) ความก้าวหน้าผลงานวิชาการ (R2R) เตรียมการ
เข้าประกวด Like Talk Award ในส่วนที่ด าเนินการแล้ว ได้แก่ ศึกษารวบรวมข้อมูล จัดท าโครงร่าง ซึ่งขณะนี้
อยู่ในขั้นด าเนินการวิจัย ได้แก่ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ผล และคาดว่าจะสรุปผลแล้วเสร็จภายใน 
เดือน มกราคา 2566 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕65 มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณรวบรวมข้อเสนอผลงานวิชาการ
ของกองแผนงานเข้าประกวด Like Talk Award เพ่ิมเติม ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 23 ธันวาคม ๒๕65 คือ 
ไม่มีผลงานส่งเพ่ิมเติม ส าหรับการด าเนินงานขั้นต่อไป ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ จะจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง Google Form ในวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ น าเสนอผลงานวิชการ (R2R) ฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ต่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ และในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ ส่งผลงานวิชาการ (R2R) ประกวด Like Talk Award ตามล าดับ 

ประธานการประชุมฯ น าข้อเสนอแนะของ นายนุกูลกิจ พุกาธร รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารงาน กองแผนงาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากกองแผนงานจะส่งผลงานเข้าประกวด Like Talk Award 
ควรที่จะให้ความส าคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ควรเกิน ๒ เรื่อง และนายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิเศษ เสนอเห็นควรน าเรื่อง E – Budget กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์การงบประมาณ 
เข้าประกวด Like Talk Award เพียงเรื่องเดียว เนื่องจากเกณฑ์ตัวชี้วัดไม่ได้เข้มงวด อีกทั้งเพ่ือเตรียมการในปี
ถัดไป และควรจะมีเรื่องส ารอง ๑ – ๒ เรื่อง เพ่ือส่งเข้าประกวด Like Talk Award ในปีต่อไป ประธานการ
ประชุมฯ กล่าวถึงกฎบัตรการประชุมกรมอนามัยว่ายังมีข้อจ ากัดในการส่งเข้าประกวดฯ ได้แก่ รูปแบบของ
ผลลัพธ์ อักทั้งยังไม่ได้สอบถามไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังใช้เฉพาะภายในกรมอนามัย โดยเฉพาะ
องค์ประชุมเฉพาะผู้บริหารกรมอนามัย ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ เห็นด้วยในการส่งเรื่อง E – Budget 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์การงบประมาณ เข้าประกวด Like Talk Award 

มติที่ประชุมฯ รับทราบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

วาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งว่า จากการประชุมกรมอนามัย และนโยบาย

ของอธิบดีกรมอนามัย มอบหมายให้กองแผนงานขับเคลื่อนการด าเนินงานในเชิงของงานวิจัย การพัฒนา
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งานวิจัย ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนฯ เพ่ือให้ที่ประชุมฯ ทราบ และพิจารณา จ านวน ๒ โครงการ 
ดังนี้ 

๕.1 (ร่าง) โครงการจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลด้วยเวชศาสตร์
วิถีชีวิตเพื่อพิชิตสุขภาพดีอย่างย่ังยืน (Lifestyle Medicine: Personalized Healthcare Strategies) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle 
Medicine) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับความต้องการบริการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการ
ด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) 

เป้าหมายโครงการ มียุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Lifestyle Medicine) ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ๓ ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย (ในพ้ืนที่
เป้าหมาย) ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล
ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม เชิงคุณภาพ: 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ และการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  เชิงคุณภาพ: หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย น ายุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle 
Medicine) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์และขับเคลื่อนการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และหน่วยงาน 

วิถีด าเนินการ 
๑. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน,Timeline และโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแล

สุขภาพเฉพาะบุคคลฯ   
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะท างาน  
3. ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะท างาน เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการด าเนินงานฯ 

พิจารณาสรุปผลการศึกษา ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ และพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ  
4. ด าเนินการศึกษา ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ และจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ  
5. จัดท าแนวทางการก ากับติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่าง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง   
7. จัดท าต้นฉบับยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล เพ่ือพิชิตสุขภาพดีอย่างยั่งยืนฯ 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล 

เพ่ือพิชิตสุขภาพดีอย่างยั่งยืนฯ 
งบประมาณ: งบประมาณจากกรมอนามัย จ านวน 914,200 บาท   
ระยะเวลาด าเนินการ:  1 มกราคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566 
พ้ืนที่เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินโครงการ:   
 1. เขตสุขภาพท่ี 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร 
 2. ห้องประชุมภายในกรมอนามัย  
 3. โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 4. โรงแรมในต่างจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมด าเนินการ:   
 1. ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย  
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 2. บุคลากรสาธารณสุขหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
1. มียุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล เพ่ือพิชิตสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Lifestyle Medicine: 

Personalized Healthcare Strategies) ด้านส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
2. การด าเนินงานที่ส าคัญของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด    
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) มีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ สังคม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ทั้งนี้  ที่ประชุมฯ ให้ข้อสังเกตถึงการจัดท าค าของบประมาณ ปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ของ

สถาบันปัณณทัต ได้มีการของบประมาณของ Lifestyle Medicine มายังกองแผนงาน และผลลัพธ์ที่ได้จาก
โครงการฯ คืออะไร (ได้แผน หรือยุทธศาสตร์) อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ Lifestyle Medicine เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ๕ ปี หรือไม่ 

มติที่ประชุมฯ รับทราบ และเห็นชอบในโครงการฯ ดังกล่าว 

5.๒ (ร่าง) โครงการศึกษาบทบาทภารกิจ รพ.สต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม ภารกิจกรมอนามัย 
(กรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ.) 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบทบาทภารกิจและรูปแบบการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อบจ. ที่ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. และศึกษาความต้องการในการพัฒนางานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ รวมถึงจัดท าแนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย และสร้างความร่วมมือ และบูรณา
การเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย 

เป้าหมายโครงการ รายงานผลการส ารวจข้อมูลบทบาทภารกิจ รูปแบบการท างาน และความ
ต้องการในการพัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อบจ. ที่ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต.  
และแนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรมอนามัย ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ: แนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย เชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
แนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรม
อนามัยไปใช้ในการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่  เชิงเวลา: ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินงานได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

วิธีด าเนินการ จัดท าค าสั่งและประชุมคณะท างาน (องค์ประชุมคณะกรรมการ กพว.          
กองแผนงาน), ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลบทบาทภารกิจ รูปแบบการท างาน และความต้องการในการพัฒนางาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อบจ. ที่ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. , จัดท า (ร่าง) แนวทาง
การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย , 
ประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย จากผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย, จัดท าแนวทาง
การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย 
ฉบับสมบูรณ์ 

งบประมาณ: งบประมาณจากกรมอนามัย จ านวน  573,000 บาท   
 ระยะเวลาด าเนินการ:  1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 
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 พ้ืนที่เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินโครงการ:  พ้ืนด าเนินงาน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน 
และจังหวัดตรัง ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง  2) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 3) ส านักงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง  

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมด าเนินการ:   
  1. ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย              

2. บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ:  
             1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย  

2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยในท้องถิ่น 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการในการจัดการบริการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างไร้
รอยต่อ อันส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้มีการ Conference แทนการลงพ้ืนที่จริง ประธานการประชุมฯ ชี้แจงว่า 
อธิบดีกรมอนามัยประสงค์ให้ลงพ้ืนที่โดยตรง เนื่องจากจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ 

มติที่ประชุมฯ รับทราบ และเห็นชอบในโครงการฯ ดังกล่าว 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
---------------------------------------------------------------------------- 

จดรายงานการประชุมโดย  
นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย 

นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมอนามัย 
 


