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รายนามผูเขาประชุม 
  
          ๑. นายแพทยกิตต ิ ลาภสมบตัิศิริ ตําแหนง  รักษาราชการแทนผูอํานวยการ  ประธาน 
                                                                           สํานักสงเสริมสขุภาพ  
  ๒. นายแพทยสมพงษ ชยัโอภานนท ตําแหนง  หัวหนาโครงการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมแพทย 
  ๓. นายสุจินต  คุณรักษา ตําแหนง  หัวหนากลุมอนามัยวยัทํางาน 
  ๔. รอ.หญงิฐาปนพร สิงหโกวินท ตําแหนง  หัวหนากลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
  ๕. นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 
  ๖. นางกันยารัตน กาสลกั  ตําแหนง  หัวหนากลุมอํานวยการ 
  ๗. นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  ๘. นางประภาภรณ จังพานิช  ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  ๙. นางศศิวิมล  ปุจฉาการ ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  ๑๐. นางปนดัดา  จ่ันผอง  ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  ๑๑. นางพรทิพย กาสลกั  ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  ๑๒. นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสคุนธ ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  ๑๓. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  ๑๔. นายสมศักดิ ์ ปนนาค  ตําแหนง  นักวชิาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ 
  ๑๕. นางสาวศศิพร ตัชชนานสุรณ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  ๑๖. นางบงัอร  สุภาเกต ุ ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  ๑๗. นางสาวจงมณี สุริยะ  ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  ๑๘. นายธานินทร ออนนุชมงคล ตําแหนง  นักวชิาการเผยแพรชํานาญการ 
  ๑๙. นางสาวระวีวรรณ สําล ี  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  ๒๐. นางสาววิกันดา พันธสวัสดิ ์ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  ๒๑. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ ์ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  ๒๒. วาที่รอยตรีมณฑล หวานวาจา ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  ๒๓. นางวิชชุพร  เกตุไหม  ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  ๒๔. นางนิภา  แยมพันธ ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
  ๒๕. นางสาวณฏฐมนต ชูวงษศตนันท ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิตัิการ 
  ๒๖. นายเสนห  ภูหนู  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  ๒๗. นางสาวจรรยา ทองทิพย ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  ๒๘. นางสาววิไลวรรณ รักไร  ตําแหนง  นักวชิาการพัสด ุ
  ๒๙. นางสาวนันทภรณ มณีจันทร ตําแหนง  นักวิเทศสัมพันธ
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 ๓๐. นางสาวขนษิฐา ตาธรรมมะ ตําแหนง  นักวชิาการสาธารณสุข 
   ๓๑. นางสาวธีระนุช อินสอน  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   ๓๒. นางปยนันท เกตตุรีกรณ ตําแหนง  พนักงานธุรการ ส ๓ 
  ๓๓. นางสาววริษฐา โพธิ์กลางดอน ตําแหนง  ผูประสานงานโครงการฯ 
  ๓๔. นางสาวภัทรฐติา กอนทอง ตําแหนง  เจาหนาที่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๓๕. นายอนุศักดิ ์ ทองทิพย ตําแหนง  ชางถายภาพ ช.๒ 
   
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 
         

 ๑.๑ ช้ีแจงการจดัทาํตัวช้ีวดั ตามขอตกลงการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
                   สืบเน่ืองจากการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับกรม ระหวางผูบริหารกระทรวงกับอธิบดี
กรมอนามัย เม่ือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระดับหนวยงาน ระหวางผูบริหารกรมอนามัย กับ 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับการลงนามระหวางหัวหนากลุมงาน/โครงการ กับ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบผูบริหารของสํานักสงเสริมฯ จึงรอคําสั่งรักษา
ราชการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ ทําใหการลงนามลาชา จากน้ันใหมีการลงนามขอตกลง ระดับกลุม/
โครงการ ระหวาง หัวหนากลุม/โครงการกับหัวหนางาน ถายทอดสูระดับบุคคลถึงระดับปฏิบัติงาน ตามลําดับ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระที่ ๒   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
            ๒.๑ การถายทอดตัว ช้ีวัดตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําป   
งบประมาณ  ๒๕๕๙  สูระดับหนวยงาน 
            ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหวางผูบริหารกระทรวง กับ
อธิบดีกรมอนามัย ที่ลงนามตามขอตกลงมีทั้งหมด ๗ ตัว ซึ่งเปนของสํานักสงเสริมฯ ๔ ตัวชี้วัด ดังน้ี ๑) อัตราสวน
การตายมารดาตอการเกิดมีชีพแสนคน ๒) รอยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ๓) รอยละของจังหวัดที่มีระบบเฝา
ระวังการตายของมารดาจากการตั้งครรภและการคลอดที่มีประสิทธิภาพ ๔) รอยละของจังหวัดที่มีระบบเฝาระวัง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ จึงไดเลือก ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ตามภารกิจของหนวยงาน ๓ ตัวชี้วัด ตามมิติประสิทธิผล ดังน้ี  

๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดใหมีระบบเฝาระวังมารดาตาย เพ่ือลดการตาย
มารดา รอยละ 60 นํ้าหนักรอยละ ๑๐  

๒) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดใหมีระบบเฝาระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด ถึง 5 ป นํ้าหนักรอยละ ๕  

๓) รอยละ 50 ของนักเรียน ป. 1 ทุกคน ไดรับการตรวจวัดสายตา นํ้าหนักรอยละ ๑๐  
๔) รอ ย ล ะ  7 0  ข อ ง จั งห วั ด มี เค รือ ข าย ต น แ บ บ ส ถ าน ป ระกอ บ ก ารสุ ข ภ าพ ดี  

(CSR in Health) นํ้าหนักรอยละ ๕ 
๕) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 100 ตําบลตนแบบการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม นํ้าหนักรอยละ ๑๐  
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ทุกตัวชี้วัด จะมี ๕ คะแนนเทากันทั้งหมด  ซ่ึงนํ้าหนักสามารถเปลี่ยนแปลงได ถาหากพิจารณาวาตัวชี้วัดตัวใดมี
แนวโนมการดําเนินงานบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมายไดสูง 

          ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการกรม ซึ่งอยูระหวางการทําแบบประเมินความพึงพอใจ  
 สําหรับมิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกรทุกหนวยงานใน 

สัง กัดกรมอนามัย ตองดําเนินการมีตัวชี้วัด ดังน้ี 
           ตัวชี้วัดที่ ๓ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ ทุกกลุมจะตองเปนหลัก การ
เบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ อยางนอยรอยละ ๓๐ ไตรมาสที่ ๒ ถาได ๕๒ จะได ๓ คะแนน ถาได ๕๗ จะได 
๕ คะแนน ไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๘๐ ไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๙๔ เพราะฉะนั้นตองเรงใชงบประมาณใหทันในการ
เบิกจาย คะแนนตัวน้ีถึงจะไดรวมกัน  
                     ตัวชี่วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน กลุมอํานวยการ
เปนผูรับผิดชอบหลัก      
                     ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดนํ้า กลุมอํานวยการเปน
ผูรับผิดชอบหลัก      
                     ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซตของหนวยงานสังกัดกรมอนามัย กลุมบริหาร
ยุทธศาสตรผูรับผิดชอบเปนหลัก ซ่ึงในขณะน้ีกําลังดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกับเว็บไซตของกรม 
                     ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการรายงานขอมูลใหมีความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 
กลุมบริหารยุทธศาสตรผูรับผิดชอบเปนหลัก ซ่ึงก็อาจจะตองขอขอมูลจากทุกกลุมฝายในการนําขึ้นเว็บไซต  
                     ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) กลุมสรางเสริมศักยภาพฯเปนหลัก  
                     ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานสังกัดกรมอนามัย 
เนื่องจากทางกรมแจงวา จะนําคานิยม “HEALTH” มาเปนตัวที่จะพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปรงใส โดย
กําหนดตัวที่จะตองทําคือ E : Ethics ซึ่งทางกลุมอนามัยวัยทํางานเปนหลัก อีกสองตัวทางสํานักฯตองเลือก คือ      
H : Health กลุมสรางเสริมฯ ซ่ึงดําเนินการโครงการสุขภาพดีมีชีวิตชีวา และ L : Learning กลุมบริหารยุทธศาสตร
จะรวมกับกลุมอนามัยวัยทํางาน รับผิดชอบในหมวด ๔ จะดําเนินการ KM การที่จะดําเนินการจัดทําแผน 
           
               ๒.๒ พิธีลงนามการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     พิธลีงนามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ ระหวาง นายแพทยกิตติ ลาภสมบัติศิริ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ กับ หัวหนากลุม/โครงการ พรอมถายภาพรวมกัน 

        
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระที่ ๓   วาระอื่นๆ 
               

๓.๑ การบริหารการเปล่ียนแปลงกรมอนามัย  
                    อธิบดีกรมอนามัยมีนโยบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย ไดทํายุทธศาสตรกรม และได
วิสัยทัศนของกรมอนามัยคือ “เปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพประชาชน”  
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ยุทธศาสตรของกรมอนามัย 3L ไดแก 
            LEAD คือการยกระดับการนําของกรมและหนวยงานในสังกัดทั้งระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ในเชิงประเด็นและ
เปาหมาย โดยการชี้นํา (Advocate) การกําหนดกลไกขับเคลือ่น (Drive) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรสูการบรรลุ
เปาหมายและการกํากับติดตามประเมินผล  
            LEAN คือกระบวนการทํางานหลักใหสอดคลองกับภารกิจหลัก โดยการปรับวิธีคิด ปรับมุมมอง ปรับ
บทบาท ตามโครงสรางการทํางานใหม มุงสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมงานตามภารกิจ ลดงานและกระบวนการที่
ไมสรางคุณคา 
            LEARN สรางความมุงม่ันในบุคลากรทุกระดับ ทั่วทั้งกรมใหทํางานบนฐานความรู (Learning Personnel) 
เพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learn Organization) สูความเปนเลิศ (Excellence) ทั้งระดับประเทศและอาเซียน 
                     หลักการ 3D ที่ทานอธิบดีจะใชในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง  

- Dream เราฝนอะไรไว 
- Design เราจะตองสรางระบบตรงน้ันขึ้นมา 
- Drive วางรูปแบบแลวจะตองขับเคลื่อนไป 

        หลักการ 3R 
- Re-Treat ทบทวนวาอดีตที่เราทําอะไรแลวสําเร็จ อะไรที่เปนจุดแข็งของเรา แลวมองไปขางหนา

เพ่ือที่จะสรางใหถึง Dream 
- Re-Role ปรับบทบาทใหสอดคลอง กับระบบที่ Design มาใหม 
- Re-Structure ปรับกลไกและโครงสรางตางๆ ใหสามารถขับเคลื่อนดวยปญญา ซึ่งเปนเร่ืองสุดทายที่

อธิบดีจะทํา 
         หลักการ 3H  

- Head เพ่ือใหเกิดการนําองคกรที่สรางกําหนดทิศทาง กํากับการดูแลตนเองที่สามารถสื่อสาร ทบทวน
และพัฒนาระบบ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรม Head ของกรมอนามัยคือ กองแผนงาน 

- Heart หัวใจการขับเคลื่อนคอืการเปลีย่นแปลงนโยบายสูการปฏิบตัทิี่ตองประสาน สนับสนุน Heart ของ
กรมอนามัยคือ กอง/สํานักตางๆ เปนคนที่จะคิดองคความรูนวัตกรรมตางๆ สูบฉีดเพ่ือที่จะไปหลอเลี้ยง
หนวยงานตางๆ 

- Hands การขับเคลื่อนตองเปนเอกภาพภายใตวิสัยทัศน นโยบาย แนวทางขององคกรที่ทุกภาคสวนตอง
เขาใจในที่มาและความหมาย หมายถึง ศูนยเขต 
         LOGO ของกรมอนามัย ประกอบไปดวย 

- คน คือ บุคลากรกรมอนามัยทุกระดับที่มี 3s (strong  smart  smile) 
- D คือ 3D  (Dream  Design  Drive) 
- O คือ Organization ภายใต 3L (LEAD  LEAN  LEARN) 
- H คือ 3H (Head  Heart  Hand) 

รวมเปน DOH คือ Department of Health 
           MASCOT ของกรมอนามัย 

       แสดงถึงความเฉลียวฉลาด ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความทันสมัย และพรอมเปลี่ยนแปลง จะเปน
ตัวแทนของกรมอนามัยในรุนใหม               

    อธิบดีกรมอนามัยให ทุกหนวยงานจัดตัง้ทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน กําหนดประเด็น
ที่จะ LEAD ซ่ึงสํานักสงเสริมเสนอ ๔ เร่ือง คือ แม เด็ก วัยเรียน วัยทํางาน เม่ือไดตัว LEAD แลว ตองทํา      



-	๕	-	
 

blue print for change  ของหนวยงาน จากน้ันทํา action plan โดยกําหนดสงกรมอนามัย ภายในวันที่      
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และทางกรมอนามัยจะเร่ิมขับเคลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนไป 

บทบาท CCL CCO CO และกลไกการขับเคล่ือนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
               ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมอนามัย คณะกรรมการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งสํานักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง เรียบรอยแลว  ดังนั้น CCO ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ คือ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 
              ๓.๒ ขอรายชื่อบุคลากรของทุกกลุม/โครงการเพื่อเขาเปนคณะกรรมการการบริหารการเปล่ียนแปลง 
สํานักสงเสริมสุขภาพ 
             ๑. กลุมอนามัยแมและเด็ก  

๑.๑ นางจินตนา  พัฒนพงศธร 
๑.๒ นางฉวีวรรณ  ตนพุดซา 
๑.๓ นางสาววรรณชนก ลิ้มจํารูญ 

      ๒. กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  ๒.๑ นางปนัดดา  จ่ันผอง 
  ๒.๒ นางสาวอัญชุลี  ออนศรี 
      ๓. กลุมอนามัยวัยทํางาน 
  ๓.๑ นางบังอร  สุภาเกตุ 
  ๓.๒ นางสาวจงมณี  สุริยะ  
      ๔. กลุมสรางเสริมเพ่ือศักยภาพฯ 
  ๔.๑ นายธานินทร  ออนนุชมงคล 
  ๔.๒ วาที่รอยตรี มณฑล หวานวาจา 
       ๕. กลุมโครงการจัดต้ังฝกอบรมแพทย 
  ๕.๑ นางวิชชุพร  เกตุไหม 
  ๕.๒ นางสาวขนิษฐา  ตาธรรมมะ 
       ๖. กลุมอํานวยการ 
  ๖.๑ นายไพโรจน  ชูสุข 
  ๖.๒ นางสาววิไลวรรณ  รักไร 
       ๗. กลุมบริหารยุทธศาสตร 

 ๗.๑ นางสาวพิริยา  วัฒนารุงกานต 
 ๗.๒ นางสาวปยะวรรณ  กลิ่นสุคนธ 

             หากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ลงนามเรียบรอยแลว จะทําการจัดประชุมเพื่อวางแผนการทํางานตอไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปดการประชุม    ๑๖.๐๐ น. 
 

 
นางสาวธีระนุช  อินสอน/บันทกึการประชุม 

  นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต/ตรวจรายงานการประชุม                                         


