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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/๒๕๖5 

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ๒๕65 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. แพทย์หญิงพรเลขา  
 
2. นางวิมล 

บรรหารศุภวาท 
 
บ้านพวน       

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
รักษาการนักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ 

ประธานคณะกรรมการ 
 

รองประธาน  
3. นางอัญชลินทร์ 
4. นางแรกขวัญ                    
5. นางวิชชุพร 

ปานศิริ 
สระวาสี 
เกตุไหม 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ  

6. นางสาวปิยวด ี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะกรรมการ  
7. นางสาวจีรวรรณ 
8. นางสาวสงกรานต์ 

จีนปรุ 
กัญญมาสา 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ  

9. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล         นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ 
10. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะกรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอรอุมา 
2. นางสาวกมลนิตย์ 
3. นางสาวคัทลียา 
4.นางสาวเนตรชนก 
5. นางสาววรัสภ์สร 

โภคสมบัติ 
มาลัย 
โสดาปัดชา 
รัตนเนตร 
จั่นนงเยาว ์
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พนักงานพิมพ์ ส.3 
  

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดภารกิจ 
2. นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   ติดภารกิจ 
    

เริ่มประชุม 13.30 น. 

วาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  นางวิมล บ้านพวน หวัหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   รองประธานการประชุม ได้แจ้งเรื่องการจาก
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรมอนามัย  การส่งผลงานวิชาการและการขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย (EC) นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจาก กพว. หน่วยงานก่อน เพื่อประธาน
คณะกรรมการกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพลงนาม  ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2 ... 
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วาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
(กพว.) ครั้งที่3/2565  ลงวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข  จึงขอเสนอ      
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

 
วาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  ผลงานที่ส่งเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหาราชการแบบมี 
ส่วนร่วม ปี 2565 

กพร. กรมอนามัย สรุปรายชื่อผลงานที่สมัครขอรับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 38 ผลงาน โดยผ่าน 
การกลั่นกรองและส่งสมัครไปที่ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน
ประกอบด้วย  

1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน  ( ประเภทสัมฤทธิผลประชาชน 
มีส่วนร่วม   จำนวน 5 ผลงาน  

2. รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 31 ผลงาน ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน 12  
ผลงาน   ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 16 ผลงาน ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 2 
ผลงาน  ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตจำนวน 1 ผลงาน  

 
3.2  ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(LO) รอบ 5 เดือนแรก 
รอบ 5 เดือนแรก : สรุปผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) คะแนนที่ได้รับ 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

3.3 ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 โดยเปิดรับ
สมัครกลุ่มผลงานและรูปแบบการนำเสนอ  ดังนี้ 
  1. ผลงานการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
   1.1 การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 
   1.2 การนำเสนอด้วยบอร์ด (Poster Presentation) 
  2. ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) 
   2.1 การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานดังกล่าวได้ถึง 31 มีนาคม 2565  
โดยศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ QR Code ที่ปรากฏด้านบน 

 
 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
และกรอกใบสมัคร 

ผลงาน... 
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565  มีการส่งผลงานมาแล้วจำนวน 25 
ผลงาน :กรมอนามัย 19 ผลงาน / ภายนอก 6 ผลงาน  (ข้อมูลสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ 14 
มี.ค. 65)  

มติที่ประชุม รับทราบ และทางทีมเลขาจัดส่งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการนำเสนอ 
ผลงานวิชาการผ่านทาง กลุ่มไลน์คณะกรรมการ กพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานต่อไป 
 
วาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)รอบ 5เดือนหลัง 

การชี้แจง Template ตัวชี้วัด2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)   

รอบ 5 เดือนหลัง 

 
 

ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงาน  : ในรอบ 5 เดือนแรกได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้แล้ว และทบทวนแผนการ
พัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 เพ่ือขับเคลื่อนดำเนินงานวิชาการและ
การสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 การวิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน 

  คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์งาน
วิชาการทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวิเคราะห์กำลังคน เพื่อเป็นการวางระบบและกลไกการการ
พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการระดับหน่วยงาน โดยกำหนดให้ส่งมาที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน
วันที่14 เมษายน 2565 ซึ่งทีมเลขานุการได้ดำเนินการแล้ว และจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ให้
สมบูรณ์ต่อไป 

 

การ ... 
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การวิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และทางทีมเลขาจัดส่งร่างการวิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อน 
วิชาการของหน่วยงานแนบในสรุปรายงานการประชุม   เพื่อให้กลุ่มงานพิจารณาร่างการวิเคราะห์ภารกิจการ
พัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน 

4.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย 
กลุ่มงานและผลงาน ความก้าวหน้าการดำเนนิงานวิชาการ

และงานวิจัย 
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
1. การประเมินระบบการส่งเสริมสุขภาพสตรีและหญิงตั้งครรภ์ โครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินี 

รอรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
 

2. กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
1. โครงการวิจัยรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2565 

อยู่ระหว่างการออกแบบเครื่องมือ  และ
การปรับแก้ไขผลงานที่ขอEC 

2. โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและประชาชนในพ้ืนที่ภู
ฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 

3.โครงการวิจัยการประเมินผลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2565 

3. โครงการวิจัยการประเมินผลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2565 

อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินการเป็น
ไตรมาสที่ 4 
 

กลุ่ม ... 
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กลุ่มงานและผลงาน ความก้าวหน้าการดำเนนิงานวิชาการ
และงานวิจัย 

3. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

1. การศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการในภาวะวิกฤต 
Covid-19 ในประเทศไทย 

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและดำเนินการ
เตรียมขอรับรองพิจารณา EC (รอเอกสาร
ใบประกาศการอบรมEC) 

4. กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 

1. เรื่องโครงการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริม
ส ุขภาพและป้องกันโรคที ่ส ่งเสร ิมการเก ิดอย ่างมีค ุณภาพ ผ ่าน 
Telehealth       

อยู ่ระหว ่างการดำเน ินการต่อยอดกับ 
Application อ่ืน  ๆ

2. การศึกษาผลกระทบจากโควิด 19 ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการด้วย 10 Packages  

อยู ่ระหว่างการดำเนินการปรับหัวข้อ
งานวิจัย วัตถุประสงค์ และการเก็บข้อมูล
เพิ ่มเติมเพื ่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อมูลในปี 2563 - 2565 

5. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

1. การศึกษาการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาวะกลุ่มวัยใน
อนาคต 

ดำเนินการเสร็จสิ ้นแล้วและจะส่งผล
งานนำเสนอในการประชุมวิชาการใน
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
พ.ศ. 2565   

2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบตัิราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 
2570 

อยู ่ระหว่างการดำเนินการประสาน 
HITAP ซ ึ ่ ง จ ะด ำ เ น ิ น ก า ร ใ น ช ่ ว ง
ประมาณ เดือนเมษายน 2565  

6. อำนวยการ 

ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อกลุ่มอำนวยการ    อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขหัวข้อเป็น 
“ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อ
กลุ่มอำนวยการ”เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลในการทำงาน  และดำเนินการหาค่า
ความสอดคล้อง IOC (โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีก 1 ท่าน)  จัดทำ
แบบสอบถามเป็น google forms 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

วาระท่ี 5 ... 
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วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 
หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กรมอนามัย โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกของการทำ
วิจัย จนถึงการตีพิมพ์ รูปแบบเป็นการอบรมและ Coaching เริ่มอบรมครั้งที่ 1 ประมาณดือนเมษายน 2565 
ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โดยจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   16.30 น. 
 

                                                                  นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      นางสาวปราณี พงษ์จินดา  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                           นางวิมล บ้านพวน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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