
รายงานการประชุมส านักวิชาการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 2/2562 

ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.๐0 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.๐0 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

   - 
๑.๒ ติดตามความก้าวหน้า PA ส านักวิชาการสาธารณสุข 
     ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จะมีการประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการ

ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในส่วนส านักวิชาการสาธารณสุขได้มีการจัดส่งตัวชี้วัดไปยัง  กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

      ตัวชี้วัดมิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ ๗๐) 
  ประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๖๐) 

๑) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ใน
วารสารวิชาการสาธารณสุข (E-journal) น้ าหนักร้อยละ ๑๕ มอบฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ 

๒) ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา น้ าหนักร้อยละ ๑๕ มอบฝ่าย
แผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ  

๓) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (EC) กระทรวง
สาธารณสุข ให้เข้าสู่มาตรฐาน NECAST น้ าหนักร้อยละ ๑๐ มอบฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ  

๔) ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น้ าหนักร้อยละ ๑๐ มอบฝ่ายแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ    

๕) ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 
มอบฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยจะมีส านักวิจัยสังคมและสุขภาพรวมดูแลด้วย ซึ่งจะมีแผนงานและ
โครงการเพ่ือช่วยเสริมให้เกิดความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
  ประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐) 

๖) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ น้ าหนักร้อยละ ๑๐ โดยดูจากความพึงพอใจผู้ที่ลง
วารสารวิชาการเป็นหลัก ซึ่งในปีนี้เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องอ่ืนบ้าง เช่น งานประชุมวิชาการ เป็นต้น โดย
มอบฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ  

       ตวัชี้วัดมิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ ๓๐) 
  ประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๕) 

๗) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน น้ าหนักร้อยละ ๗.๕ 
มอบฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ 

๘) ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล และน าผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน น้ าหนักร้อยละ ๗.๕ มอบฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนา... 



  การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๑๕) 
๙) ระดับความส าเร็จในการท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน น้ าหนัก

ร้อยละ ๗.๕ มอบฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๑๐) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม น้ าหนักร้อยละ ๗.๕ มอบฝ่าย
บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ  

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

  ๑.๓ แผนงานโครงการฯ 
  - ให้ทุกฝ่ายจัดท าแผนงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แบบย่อ (One Page) และน าเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีงบประมาณ ๑ ล้านบาท ในการจัดท าโครงการทั้งหมด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๑.๔ การประชุมกองบรรณาธิการวารสาร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 - ได้มีการแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารชุดใหม่ เนื่องด้วยมีคณะกรรมการหลายท่าน

เกษียณอายุราชการ และได้ก าหนดจัดประชุมในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพ่ือเป็น
การก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการจัดท าวารสารวิชาการ และพัฒนาปรับปรุงระบบ E-Journal ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพในระดับที่ดีข้ึน โดยการประชุมจะเชิญทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือบูรณาการร่วมกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๕ การจัดท าและแจกจ่ายพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
- ในการจัดท าพจนานุกรมฯ ยอดทั้งหมด ๗,๗๐๐ เล่ม โดยก าหนดการแจกจ่ายดังนี้   

๑) พจนานุกรมพร้อมกล่องผ้าไหม จ านวน ๒๐๐ เล่ม ส าหรบัผู้บริหาร (VIP) เช่น รัฐมนตรี องคมนตรี ผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงต่างๆ  ๒) ห้องสมุดคณะแพทย์และคณะพยาบาลในสถานศึกษา, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงการมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับคณะผู้บริหารและผู้ใหญ่ ทั้งนี้
มอบ นพ.ภูษิต ประคองสาย ในการดูแลการแจกจ่ายต่อไป โดยส านักวิชาการสาธารณสุข จะเก็บไว้จ านวน ๑๐ 
เล่ม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๖ ทุนเข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Middleton Foundation 

Scholarship for Ethical Review ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
- ด้วยความร่วมมือของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยนางา  
ซากิ ประเทศญี่ปุ่น และ SIDCER-FERCAP Foundation Thailand  ได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นานาชาติ “The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship” รุ่นที่ ๖ ขึ้น ระหว่าง
วันที่ ๑๖ เมษายน - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (จ านวน ๑๘ สัปดาห์) ได้จัดสรรทุนเข้ารับการฝึกอบรมให้กับกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๐.๖ ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  

วาระท่ี 2... 



วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทราบ ปรับแก้ตามท่ีประธานและที่ประชุมเสนอ 

 
วาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ การจัดท าวารสารวิชาการสาธารณสุข (ฝ่ายวิชาการ) 

  - รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒ การจัดท าโครงสร้างส านักวิชาการสาธารณสุข (ดร.กฤษดา) 
- ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าโครงสร้างส านักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีท่านกฤษดา แสวงดี เป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการผลักดันและยกระดับส านัก
วิชาการสาธารณสุขในการเป็นหน่วยงานด้านที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ งานวิชาการและงานวิจัย
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๓.๓ การจัดงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๒ และ การประชุม
วิชาการ R2R ปี ๒๕๖๒ 

  - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการฯ และการประชุมวิชาการ R๒R   
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเสนอประเด็นพิจารณา คือ การจัด ๒ งานร่วมกัน หรือแยกจัด ด้วยลักษณะการจัด
งานมีความคล้ายกัน แต่กลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกัน รวมถึงข้อจ ากัดด้านต่างๆ เช่น ขนาดสถานที่จัดอาจไม่
เพียงพอ การเดิน และที่พัก เป็นต้น 

มติที่ประชุม  เห็นควรมีการจัดประชุมเป็นการเฉพาะส าหรับเรื่องนี้อีกครั้งเนื่องจากมีประเด็นในการพิจารณา
หลายด้าน 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 
  ๔.๑ การประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 

 

นางสาวจันทิมา ซาหมื่นไวย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


