
➢ การส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ โดยการส่งผลงาน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ผลงานการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
- การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
- การน าเสนอด้วยบอรด์วชิาการ (Poster Presentation)
2. ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ (Innovation)
- การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
มีการส่งผลงานมาแล้วจ านวน 25 ผลงาน :
กรมอนามัย 19 ผลงาน / ภายนอก 6 ผลงาน 
(ข้อมูล ณ 14 มี.ค. 65) 
➢ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิชาการ

ด้านวิจัยและนวัตกรรม  รุ่นที่ 1
วัตถุประสงค์ : วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กรมอนามัย 
โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกของการท าวิจัย จนถึงการตีพิมพ์ 
รูปแบบเป็นการอบรมและ Coaching เริ่มครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 
2565 ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
โดยจะมีหนังสือแจง้รายละเอยีดเพิม่เตมิอีกครั้งหนึ่ง

➢ ผลงานที่ส่งเพือ่สมัครขอรับรางวัลบรกิารภาครัฐและรางวัลการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2565
กพร. กรมอนามยั สรุปรายชื่อผลงานที่สมัครขอรับรางวัล จ านวนทั้งสิ้น 38 ผลงาน โดยผ่านการกลั่นกรองและ
ส่งสมัครไปที่ส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน ประกอบด้วย 
1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนรว่ม จ านวน 5 ผลงาน  (ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนรว่ม)
2. รางวัลบริการภาครัฐ จ านวน 31 ผลงาน (นวัตกรรมการบริการ 12 ผลงาน / พัฒนาการบริการ  16 
ผลงาน / บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 2 ผลงาน / การบริการที่ตอบสนองตอ่สภาวะวกิฤตจ านวน 1 ผลงาน
และจะประกาศผลรางวัลผ่านขั้นตอนที่ 1 ประมาณเดือนพ.ค.-ม.ิย.2565 
➢ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 2.4 ระดับความส าเร็จของการเปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้ (LO) 

รอบ 5 เดือนแรก : ผลคะแนนตัวชี้วัดที่2.4 คะแนนที่ได้รับ 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
➢ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้ (LO)  รอบ 5 เดือนหลัง
- การช้ีแจง Template ตัวชี้วัด2.4 รอบ 5 เดือนหลัง
- ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงาน : ในรอบ 5 เดือนแรกได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้แล้ว และทบทวนแผนการ
พัฒนา  งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนด าเนินงานวิชาการและ
การสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง ต่อไป
➢ การวิเคราะห์ภารกจิการพฒันาและขับเคลือ่นวิชาการของหน่วยงาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์งานวิชาการทั้งใน
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวิเคราะห์ก าลังคน เพื่อเป็นการวางระบบและกลไกการการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงานวิชาการระดับหน่วยงาน โดยก าหนดให้ส่งมาที่ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่14 
เมษายน 2565 ซ่ึงทีมเลขานุการได้ด าเนินการแล้ว และจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ให้สมบูรณ์ต่อไป

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ส านักส่งเสริมสุขภาพ น าโดยแพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นางวิมล  บ้านพวน  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานและเสริมพลังในการพัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้ 
ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ก าหนด มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization) และ
มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.)   2. ผู้แทนจากทุกกลุ่มฝ่ายส านักส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 20 คน 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบริหารยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย

ประเด็นส าคัญจากการประชุม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย น าเสนอโดยผู้แทนกลุ่ม

กลุ่มงาน ความหน้าของการด าเนินงานผลงานวิชาการและงานวิจัย
อนามัยแม่และเด็ก น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น น าเสนอผลงานจ านวน 3 เรื่อง โดยทั้ง 3 เรื่องอยู่ระหว่างการออกแบบเครื่องมือ

อนามัยวัยท างาน น าเสนอผลงานจ านวน 1 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างรอรับเกียรติบัตรการผ่านการอบรม ECจากส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อด าเนินการขอ-EC ต่อไป
สร้างเสริมศักยภาพฯ น าเสนอผลงานจ านวน 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกอยู่ระหว่างการต่อยอดกับ Application อื่นๆ และเรื่องที่สอง อยู่ระหว่างปรับหัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ และการเก็บข้อมูล

บริหารยุทธศาสตร์ น าเสนอผลงานจ านวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่องด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและจะส่งผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการฯ และอีกเรื่องประสาน HITAP ซึ่งจะด าเนินการในเม.ย.65

อ านวยการ น าเสนอผลงานจ านวน 1 เรื่อง ปรับหัวข้อเรื่องและอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเครื่องมือ 

1. วิเคราะห์ภารกจิการพฒันาและขับเคลือ่นวชิาการของหน่วยงานและส่งส านกัคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิภายในวันที่ 14 เมษายน 2565
2. การส่งบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมหลกัสูตรการอบรมพัฒนาศกัยภาพนกัวิชาการด้านวจิัยและนวตักรรม  รุ่นที่ 1

➢ ความก้าวหน้าการด าเนินงานวชิาการและงานวจิัยของทุกกลุม่ฝา่ย น าเสนอโดยผูแ้ทนกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ระหว่างด าเนนิการขับเคลือ่นงานวิจยัของกลุ่ม 

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ


