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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ครั้งที ่4/2566 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน   ที่ปรึกษา    
2. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ประธาน 
3. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ รก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ  
รองประธาน 

๔. นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายธัพญสรณ์  กองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  กรรมการ 
๖. พันจ่าเอก ธวัชชัย อุตรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  กรรมการ 
๗. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                      กรรมการ 
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย  หมอสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์งบประมาณ                             กรรมการ 
๙. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       กรรมการและ

เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
๑. นายสมเกียรติ  ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         กรรมการและ

เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองแผนงาน 
๒. นางสาววิภารัตน ์ เกิดวัน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ชี้แจงการขับเคลื่อน

การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle 
Medicine and Holistic Wellness Care) ก าหนดศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ดังนั้น ขอให้ทีมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ๓ กลุ่มงาน ได้แก่  
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
เข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถี
ชีวิตฯ และน าการศึกษาดูงานมาประยุกตใ์ช้ในการท างาน ให้เข้ากับบริบทตามภารกิจของกลุ่มงาน 

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ กองแผนงานฯ ดังนี้ 

๑.๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ครั้งท่ี ๓/2566 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมฯ น าเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัย ปี 2563 – 
2565 และให้หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานวิจัยมาน าเสนอผลงาน ๓ เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) ๒) การพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ๓) การพัฒนารูปแบบจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมฯ มอบหมายส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนผลการด าเนินงานวิจัย ๓ เรื่องดังกล่าว และนางอัมพร จันทวิบูลย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เชิญชวนให้ส่งผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถส่งผลงานแบบ R2R ได ้

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย 
(กพว.) ศึกษาการน าเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว 

๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ
เฉพาะบุคคลด้านเวชศาสตร์วิถี เพื่อพิชิตสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Lifestyle Medicine : Personalized 
Healthcare Strategies) ได้ด าเนินการ ดังนี้  

๑. ขออนุมัติจัดจ้างเหมาเอกชนด าเนินการศึกษาทบทวนข้อมูลสถานการณ์และจัดท า
ยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine 
and Holistic Wellness Care)  

๒. เชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา ผู้รับด าเนินการศึกษาทบทวน 
และจัดท ายุทธศาสตร์ดังกล่าวให้กับกรมอนามัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคา หลังจากนั้นท าสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง และเริ่มขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกระบวนการ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน หลังจากลงนาม
ในสัญญา  

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care) ในระหว่างวันที่ 
8 – ๙ มีนาคม 2566 ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงาน แบ่งเป็น 
๒ ส่วน ได้แก่ การศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการท า 
Work Shop จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
(Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care) โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานกองแผนงาน 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ด้านการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ กลุ่มอ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ และ 
๒) คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการ กลุ่มพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ กลุ่มประเมินผลและนิเทศ
ติดตาม และคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ร่วมเป็นผู้รับชอบ ทั้งนี้ ภารกิจ
ของคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)  ได้แก่ ประสานงานในการน ารถตู้ 
๗ คัน พาผู้บริหารกรมอนามัยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 
๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม พร้อมทั้งถ่ายรูปกิจกรรม ส าหรับวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. จัดท า Work Shop โดยทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลท าการขับเคลื่อน Work Shop เพื่อท าการ
เก็บข้อมูล และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการฯ 
ชี้แจงรายละเอียดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ฯ และการแต่งกาย ให้แก่ที่ประชุม
เพ่ือรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ ๓/2566 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.00 – 1๒.๐0 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 
กรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 สรุปผลการประเมินรอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) ตัวชี้วัด 2.2 ระดับ

ความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)   และการขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ 
กองแผนงาน คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินรอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการ
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ซึ่งมีหลักฐานประกอบการประเมิน 
12 หลักฐาน โดยจะมีการรายงานความก้าวหน้า การประเมินตนเอง (๕ คะแนน) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมน าเสนอ Like Talk Award อีกทั้ง ยังพบปัญหาและอุปสรรค์ในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ ยังไม่มีการติดตามประเมินผลการน าองค์กรความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
และคลังความรู้วิชาการไม่ครอบคลุมภารกิจที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งได้เสนอแนะให้ผลักดันกลุ่มงานต่างๆ จัดกระบวนการ 
KM และต่อยอดสู่การท า R2R มีการประเมินการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงคลังข้อมูล
วิชาการกองแผนงานให้ครอบคลุมภารกิจ  

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติหลักการ Proposal ของ R2R การพัฒนา
แบบฟอร์มการจัดท าโครงการค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการจัดท าแผนงานโครงการส าคัญและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนงานโครงการส าคัญและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และปรับปรุงแบบฟอร์มจัดท า
โครงการ ซึ่งได้ส่งประเมินผลการใช้งานแบบฟอร์มการจัดท าโครงการค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ เพื่อพิจารณา/ปรับแก้ไข
แบบประเมินฯ และได้แจ้งเวียนแบบฟอร์มฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการฯ และที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ใช้เวทีการประชุมยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน เป็นเจ้าภาพ รูปแบบการจัด
ประชุมฯ เป็นแบบ Onsite และ Online โดยมีการอบรมการเขียนโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เห็นว่าสามารถใช้เป็นเวทีการอภิปราย/ชี้แจง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบฟอร์มดังกล่าวได้ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วม
อบรมจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อีกทั้งประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรเชิญกลุ่มต่างๆ ของ
กองแผนงานเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย  

2. ให้มีการประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมว่ามีสมรรถนะเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือน า
ความรู้มาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน  

3. เพ่ิมเมนูคลังความรู้ในเว็บไซต์กองแผนงาน  

มติที่ประชุมฯ รับทราบ และอนุมัติในหลักการ 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี - 

วาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 รายงานการศึกษาดูงาน Lifestyle Medicine ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองแผนงาน 
คณะกรรมการฯ กล่าวถึงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานที่จัดท า
ด้าน Lifestyle Medicine (ประเทศเกาหลีใต้ ใช้ค าว่า Preventive Medicine) หน่วยงานที่จัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Medicine หน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านการโภชนาการ การออกก าลังกาย 
การป้องกันโรค NCD การดูแลสุขภาพรวมถึงฟัน และเทคโนโลยี/เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ Future 
City/Smart Cityฯลฯ อีกทั้งกรมอนามัยได้รับเชิญให้น าเสนอเรื่องการจัดการโควิด – 19 ในประเทศไทย 
ตามภารกิจของกรมอนามัย โดยนายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยผู้บริหารที่เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ต้องจัดท าสรุปรายงาน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการฯ 
เสนอแนะให้จัดท าสรุปกระบวนการ ขั้นตอนการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ เพ่ือเป็นต้นแบบในกระบวนการ
เดินทางไปศึกษาเดินทางต่างประเทศ รวมถึงความแตกต่างจากการศึกษาดูงานระหว่างกรมอนามัย กับหน่วยงาน
ของประเทศเกาหลีใต้ และน าข้ึนเว็บไซต์กองแผนงาน เพ่ือเป็นคลังความรู้ 

มติที่ประชุมฯ รับทราบ 

6.2 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ครั้งที่ ๕/2566  

ประธานคณะกรรมการฯ  ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรม
อนามัย (กพว.) กองแผนงาน ครั้งที่ 5/2566 เบื้องต้นในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 

มติที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 1๒.๐0 น. 
---------------------------------------------------------------------------- 

จดรายงานการประชุมโดย  
นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย 

นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมอนามัย 
 


