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รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ ๑6 มกราคม ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น 3
------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายแพทย์เอกชัย
2.ร.อ.หญิงฐาปนพร
3.น.ส.พิริยา
4.นางนิภา
5.น.ส.ภัทราพร
6.นายธานินทร์
8.นางมลิวัลย์
9.น.ส.สงกรานต์
10.น.ส.กรกมล
11.น.ส.ศศิพร
12.นายโกวิท
17.นางมะลิวัลย์
18.นายไพโรจน์
19.น.ส.นพวรรณ
20.น.ส.วิไลวรรณ
21.นางอัญชุรีย์

เพียรศรีวัชรา
สิงหโกวินท์
วัฒนารุ่งกานต์
แย้มพันธ์
เทวอักษร
อ่อนนุชมงคล
ศรีม่วง
กัญญมาสา
ปรปักษ์ขาม
ตัชชนานุสรณ์
เป็งวงศ์
ใจตรง
ชูสุข
เมฆเจริญ
รักไร่
บุญมาประเสริฐ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1.นางจินตนา
พัฒนพงศ์ธร
2.แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
3.นายสุจินต์
คุณรักษา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ประธาน
รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยรุ่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอนามัยวัยเรียน
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
รองผู้อานวยการและหัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็น ประธานกล่าวเปิด
การประชุม และนำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานได้มีการชี้แจง แจ้งเรื่องดังนี้
1.1 คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ประธานแจ้งว่า...
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ประธานแจ้งว่า สำนักส่งเสริมสุขภาพมีคำสั่ง ที่ 51/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เรื่อ งแต่งตั้ งคณะกรรมการการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (PMQA) ในสำนักส่ งเสริ มสุ ขภาพ
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นประธานที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารจัด การทั่ วไป มีเรือ อากาศเอกหญิ งฐาปนพร สิ งหโกวินท์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นประธานและมี นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ และว่าที่ ร.ต.มณฑล
หวานวาจา เป็นเลขานุการ
3.คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1-7
ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีองค์ประกอบดังนี้
3.1.หมวด 1 การนำองค์ ก ร มี ผู้ อ ำนวยการสำนั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
เป็นประธานและหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ
3.2.หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
สุขภาพ นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร เป็นประธานและนางสาวปิยวรรณ กลิ่นสุคนธ์ เป็นเลขานุการ
3.3.หมวด 3 การให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
มีเรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ เป็นประธานและว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา เป็นเลขานุการ
3.4.หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจั ด การความรู้ มีแพทย์ หญิ ง
พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ เป็นประธานและมีนางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ เป็นเลขานุการ
3.5.หมวด 5 การมุ่ งเน้น บุค ลากร มี นายสุ จิน ต์ คุ ณ รักษา เป็น ประธาน
และมีนางอัญชลินทร์ ปานศิริ เป็นเลขานุการ
3.6.หมวด 6 การมุ่ ง เน้ น ระบบการปฏิ บั ติ ก าร มี น างปนั ด ดา จั่ น ผ่ อ ง
เป็นประธานและนางสาวอัญชุลี อ่อนศรี เป็นเลขานุการ
3.7.หมวด 7 ผลลั พ ธ์ ก ารดำเนิ น งาน มี น างสาวพิ ริ ย า วั ฒ นารุ่ ง กานต์
เป็นประธานและมีนางสาวรดีพร สุขอรุณ เป็นเลขานุการ
โดยมีบทบาทหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว ที่ได้แจ้งเวียนเรียบร้อยแล้วและขอให้คณะกรรมการแต่ละหมวด
มีการประชุมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

1.2.ประกาศนโยบาย Health Literate Organization : HLO)
ประธานแจ้งว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ประกาศนโยบาย Health Literate Organization :
HLO) เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดระบบการทำงานและสิ่งแวดล้อม
ให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงเข้าใจ ตอบโต้ซักถาม และตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลในการ
ส่งเสริมสุขภาพได้ง่ายและเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบาย 5 ข้อ ดังนี้
1.สำนักส่งเสริมสุขภาพมีเข็มมุ่งในการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ
3. บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ แนวคิดและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
4. บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพมีสุขภาพดี ดัชนีมวลกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ

5.สำนักส่งเสริม...
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5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ ถือว่าบุคลากรทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) เป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่อง
และชมเชย
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้สั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสำนักส่งเสริมสุขภาพที่ สธ 0923.07/ว212 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 Download ได้ที่
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/ 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เพื่อพิจารณา
3.1. การวิเคราะห์ Swoc Analysis และแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพให้มี HL และนำไปสู่ HLO
เนื่ อ งจากประธานกรรมการยุ ท ธศาสตร์ แ จ้ ง ว่ า จะนำ Swoc Analysis เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ใหม่ แต่ยังไม่มีการดำเนินการและกลุ่มอนามัยวัยรุ่นได้นำเสนอแผนการ
ขับเคลื่อน HLO ในที่ประชุมอภิปรายว่ายังคงเป็นกิจกรรมการดำเนินงานปกติของผู้รับผิดชอบหลัก แต่ยังไม่ใช่
แผนกลยุทธ์ ดังนั้น ประธานจึงมอบให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.เรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์
2.นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล
3.นางนิภา แย้มพันธ์
4.นางอัญชลินทร์ ปานศิริ
5.น.ส.พิริยา วัฒนารุ่งกานต์
6.น..ส.ศศิพร ตัชชนานุสรณ์
7.น.ส.อัญชุลี อ่อนศรี
8.น.ส.ภาริณี หงส์สุวรรณ
วิเคราะห์ Swoc Analysis อีกครั้งและให้นำผลการประเมินสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพเป็นข้อมูลนำเข้า (Input) มาวางแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้บุคลากรมี HL และนำไปสู่ HLO
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1.คณะกรรมการยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์นำเสนอ Power point รับการตรวจนิเทศงานจากอธิบดี/รองอธิบดี
กรมอนามัย ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับแก้ไขและให้นำรูปภาพกิจกรรมที่ปฏิบัติงานจริงมาประกอบการนำเสนอด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ
- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการ
4.2.คณะกรรมการการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม (กพว.)
เลขานุการ.คณะกรรมการการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม (กพว.) รายงานว่ากำหนดการประชุม
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยจะพิจารณา 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
1.ข้อมูล...
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1.ข้อมูลสารสนเทศ โดยจะแบ่งทีมในคณะกรรมการเป็นชุดๆเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ระบบเฝ้าระวังและแผนงานวิจัย
2.งานวิชาการและงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561-2564
3.นวัตกรรมสู่ HLO จะประสานกลุ่มอนามัยวัยรุ่นในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
ประธานกล่ า วเสนอว่ า เห็ น ควรให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม (Knowledge Management :KM)
ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจั ยจะมีอยู่ที่กลุ่มอนามัยแม่และเด็กและกลุ่มอนามัยวัย
เรียน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

4.3.คณะกรรมการ HR
เลขานุการคณะกรรมการ HR นำเสนอกรอบอัตรากำลังและผังโครงสร้างกลุ่ม/งานในสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยเปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เป็นกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และมีอัตรากำลังว่าง 5 ตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่งเลขที่ 1955 นายแพทย์เชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมสุขภาพ (อยู่ระหว่างประกาศรับ
สมัครคัดเลือกฯครั้งที่ 2 )
2.ตำแหน่งเลขที่ 1965 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง กลุ่มอำนวยการ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ (อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรคืน เนื่องจากยุบแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ)
3.ตำแหน่งเลขที่ 1997 นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก กลุ่มอนามัยวัยเรียน สำนักส่งเสริม
สุขภาพ (ขณะนี้ผู้ดำรงตำแหน่งเดิ มได้ รับ การคั ดเลือ กให้ ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิ เศษ และต้ อ งยุ บแทน
ตำแหน่งผู้เกษียณ และจะดำเนินการขอรับการจัดสรรคืน)
4.ตำแหน่งเลขที่ 2011 นักวิชาการช่างศิลป์ ปก/ชก กลุ่มอนามัยวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ
(อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรคืน เนื่องจากยุบเลิกแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ
5.ตำแหน่งเลขที่ 2017 นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก กลุ่ มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริม
สุขภาพ (ขณะนี้ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมได้รับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และต้องยุบแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุ
ราชการ และจะดำเนินการขอรับการจัดสรรคืน)
และอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และวิเคราะห์ประวัติการอบรมของข้าราชการที่ส่งข้อมูลการอบรม
เพื่อจัดทำเส้นทาง Career Path
มติที่ประชุม - รับทราบ
4.4.ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ประธานให้นำข้อมูลไปรายงานในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบ...

5

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1.ประธานมอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็น HPO การพัฒนาองค์กรสู่ HLO การพัฒนา Healthy Workplace ที่สำนักกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
5.2.ประธานแจ้งให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เชิญ นักวิชาการจากกลุ่มวัยเข้าร่วมดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมโดยใช้พื้นฐานการเรียนรู้ในตำบลดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Community Innovation Lab) เพื่อการบูรณางานกลุ่มวัย
5.3.ประธานมอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่นดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโครงการ
ประชุ ม วิช าการส่ งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่ งแวดล้ อ มแห่งชาติ ครั้ งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖1 ภายใต้ หั วข้ อ
“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญ เติบโตคุณ ภาพ” (Miracle of 1,000 days : Maternal
and Child Nutrition, Growth and Development) ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และให้จัดทำ
Time line โดยให้ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
และเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
5.4.ประธานแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธ์จัด ทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
สัมมนาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
5.5.ประธานกำหนดการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริหารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยให้ประธานและ
เลขานุการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมวด 1-7 ทุกเดือน หากเข้าร่วม
ประชุมไม่ได้ต้องมอบคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเข้ามารายงานแทน
มติที่ประชุม

- รับทราบ
- มอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่น กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑6.๓0 น.
ทีมเลขานุการสรุปรายงานการประชุม

