
รายงานการประชุมมอบนโยบายการด าเนินงานเมอืงตน้แบบสุขภาวะผูส้งูวยั  
(Health Aging Smart City) และเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City)  

วนัที ่22 มกราคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ หอ้งประชุมส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงแพร่ 

 
รายชื่อผูเ้ขา้ประชมุ 

1. นายขจร วนิยัพานิช  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแพร่  
2. นายเด่น ปัญญานนัท ์  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแพร ่ 
3. นางสุขจติตรา วนาภริกัษ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแพร่ 
4. นางพชัร ีอรณุราษฎร ์  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
5. นายประเสรฐิ กติตปิระภสัร ์ เภสชักรช านาญการพเิศษ 
6. นายสุรพนัธ ์ศรสีง่า  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
7. นางสาวสุวชิา จนัทรส์ุรยิกุล นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
8. นางขวญัหทยั มงคล  ทนัตแพทยช์ านาญการพเิศษ 
9. นางสาววมิลกัษณ์ นพศริ ิ เภสชักรช านาญการ 
10. นายนิพฐิพนธ ์แสงดว้ง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นายประเสรฐิ ฉลอม  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
12. นางศริริตัน์ ภู่ตนัตกุิล  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
13. นายกฤษณ์ บุญอรยิเทพ  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
14. นางบุษบา ค าสวน  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
15. นางอมรรตัน์ วนัทนียวงศ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
16. นางเยาวลกัษณ์ จงึภทัรไพศาล นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
17. นายวชัรพงษ์ วชัรนิทร ์  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
18. นายสงคโ์ก สุขทรพัย ์  เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 
19. นางสาวศรินิทพิย ์สุพรรณ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
20. นายเมธ ีกองล ี   นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
21. นายโอภาส กาศวเิศษ  นกัทรพัยากรบุคคล 
22. นางเจนจริา เดชนาลกัษณ์ เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชี านาญงาน 
23. นางอารรีตัน์ สุขทอง  เจา้พนกังานธุรการ 
24. นางพนิดา เมอืงค า  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
25. นายปิยะ จตัรุภทัร ์  เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 
26. นางสาวองัศุมาลนิ บวัแกว้ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

/27.นายพรีะพงศ์



 

27. นายพรีะพงศ ์ชมภูมิง่  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
28. นางสาวกนกพร เรอืงเศรษฐกจิ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร 
29. นายเชาวลติ ทองอนิทร ์  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
30. นายอเนก จนิดาขดั  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
31. นายชนะศกัดิ ์ศริวิจัโนดม นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์
32. นายเกรกิไกร แกว้กนั  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
33. นางตู่ สมปาน   เจา้พนกังานสถติชิ านาญงาน 
34. นางสุชาวดิ ีสุทศัน์ ณ อยทุธยา เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
35. นางพมิพใ์จ สขีวา  เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 
36. นางเยาวเรศ บรรเลง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
37. นางเจนจริา ชอบธรรม  เจา้พนกังานเภสชักรรมช านาญการ 
38. นางพริาภรณ์ ค าหมอ่มวรตัถ์ เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 
39. นายเสกสรรค ์ชา้งเขยีว  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
40. นางสาวหทยัทพิย ์เจรญิศร ี นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
ประธานเปดิการประชมุ   เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ค าสัง่จงัหวดัแพร ่ที ่3355/2561 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน

ขบัเคลื่อนการด าเนินการ เมอืงตน้แบบสุขภาวะผูส้งูวยั (Health Aging Smart City).../
คณะกรรมการเมอืงอจัฉรยิะ(Smart City)   

ประธาน:ชี้แจงตามหนังสือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 
0505/ว(ล) 34309 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แจ้งให้กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติให้ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
เป็น “เมือง ต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart Cities) โดยให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัด
น าร่อง กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น พัฒนาโรงพยาบาลประจ าอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบบริการการแพทย์
อุบัติเหตุฉุกเฉินรองรับผู้สูงอายุ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้สมุนไพรครบวงจรสู่ เชิงพาณิชย์ ศึกษาวิจัยโภชนาการสมุนไพรพ้ืนบ้านและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร ศึกษาออกแบบรายละเอียดอารยสถาปัตย์สิ่งอ านวยความ สะดวกผู้สูงอายุ และการบริหาร
จัดการขยะ Greenery๓R เป็นต้น ในการนี้จังหวัดแพร่ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างานขบัเคลื่อนการด าเนินการ เมอืงตน้แบบสุขภาวะผูส้งูวยั (Health Aging Smart City) 



เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดัแพรเ่ป็นประธาน นายแพทย ์
สาธารณสุขจงัหวดัแพร่ และพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัแพร่ เป็นเลขานุการ 
และหวัหน้ากลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร ์เป็นผูช้่วยเลขานุการ 
 -ประเด็นที่จะหารือในวันนี้ คือให้แต่ละกลุ่มงานคิดกระบวนการเพ่ือรองรับตามนโยบายที่ 
ครม.อนุมัต ิ

1.2 คณะกรรมการเมอืงอจัฉรยิะ(Smart City)   
ตามค าสั่ งนายกรัฐมนตรี  ที่  267/2560 ลงวันที่  15 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  โดยมีพลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)  ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 
กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะและแนวทางการพิจารณา
เมืองอัจฉริยะ รวมถึงเร่งรัดการพิจารณาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

ณ ปัจจุบันหอการค้าจังหวัดแพร่ ได้เสนอโครงการดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะ โดยใช้หุ่นยนต์
ดินสอ จึงขอให้แต่ละกลุ่มงานช่วยคิดกระบวนการอื่นๆเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  

   4.1 นโยบายการด าเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย (Health Aging Smart City) 
 นางพัชรี อรุณราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ชี้แจง ดังนี้ 
1.สถานการณ์การด าเนินงานโครงการประเด็นการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดแพร่ ด้านการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 
1.1 สสจ.แพร่ ได้ เสนอโครงการโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือเสนอที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจรคือโครงการการบูรณาการเมืองต้นแบบดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ (Health Aging Smart 
City) งบประมาณ 576 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ 

1) โรงพยาบาลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (รพ.สูงเม่น) 
2) พัฒนาระบบบริการ ระบบความปลอดภัยและระบบการแพทย์ฉุกฉิน รองรับการบริการ                   

ประชาชนทั่วไป/ผู้สูงอายุ/นักท่องเที่ยว 
-ศูนย์สง่ต่อและพัฒนาสมรรถนะด้านความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการและนักท่องเที่ยว     
-พัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ   



3) เมืองต้นแบบดูแลผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก    
-พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร 
-ส่งเสริมการผลิตวัตถุดบิสมนุไพรที่มีคุณภาพ 
-พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมมาตรฐานสมนุไพรเพื่อรองรับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน 
-ศึกษาวิจัยการการแพทย์แผนไทย และสมนุไพรไทยในพืน้ที่ 

4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
1.2 หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีการปรับลดกิจกรรมและงบประมาณ `เหลือ 43.5 ล้านบาท โดยมี
กิจกรรมที่ส าคัญคือ 

1)การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ 
-พัฒนา รพ.สองเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ที่ครบวงจรที่เป็นพ้ืนที่ต้นแบบระดับจังหวัด โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัย เช่น ถนน ลานกิจกรรม 

-พัฒนา รพ.สต.เดิม ให้เป็นสถานบริการต้นแบบระดับต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุฯ 8 แห่ง (รพ.สต.8 
แห่ง : อ.สอง 4 แห่ง อ.เด่นชัย 4 แห่ง) ให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก 

-ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน GAP โดยส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรครบ
วงจร และการแปรรูปเบื้องต้น 

-จดัหาครุภัณฑ์ผลิตยาน้ าจากสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP 
-ศึกษาวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในพ้ืนที่ (ฮ่อม : Product Champion และการใช้

สมุนไพรไทยในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ) 
2)พัฒนาระบบการให้บริการในการจัดการปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังของผู้สูงอายุ 
-ตั้งธนาคารอุปกรณ์การแพทย์ระดับพ้ืนที่ เช่นจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า และที่นอนลม 

ส าหรับผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 
1.3 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  สสจ.

แพร่ ได้ปรับปรุงโครงการจากโครงที่เสนอ ครม.ที่จังหวัดเชียงรายโดยลดงบประมาณจาก 43.5 ล้านบาท เป็น 
7.1 ล้านบาทและตัดลดกิจกรรมที่เป็นงบลงทุนออกเหลือแต่งบด าเนินการ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญคือ 

1)การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ 
-พัฒนา รพ.สองเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ที่ครบวงจรที่เป็นพื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัด โดยจัดหาครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์  



-พัฒนา รพ.สต.เดิม ให้เป็นสถานบริการต้นแบบระดับต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุฯ 8 แห่ง (รพ.สต.8 
แห่ง : อ.สอง 4 แห่ง อ.เด่นชัย 4 แห่ง) ให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก 

-ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน GMP โดยส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรครบ
วงจร และการแปรรูปเบื้องต้น 

-จัดหาครุภัณฑ์ผลิตยาน้ าจากสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP 
-ศึกษาวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในพ้ืนที่ (ฮ่อม : Product Champion และการใช้

สมุนไพรไทยในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ) 
2)พัฒนาระบบการให้บริการในการจัดการปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังของผู้สูงอายุ 
-ตั้งธนาคารอุปกรณ์การแพทย์ระดับพ้ืนที่ เช่นจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า และที่นอนลม 

ส าหรับผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 
2.จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการ เมืองต้นแบบ

สุขภาวะผู้สูงวัย โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนด
กรอบการด าเนินงานที่ให้แต่ละส่วนราชการ ได้น าไปด าเนินการจัดท าแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอในที่
ประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 

เมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย Health Aging Smart City ประกอบด้วย  
เป้าประสงค์ 

1. เมืองใสสะอาด ปลอดภัย 
2. เมืองสุขภาวะที่ดี 

3. เมืองอาหารสุขภาพปลอดภัย 

4. เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์

1) การพัฒนารองรับกลไกการขับเคลื่อนรองรับส าหรับผู้สูงวัย 

 กลยทุธ ์

 - การพัฒนาผังเมืองและอารยสถาปัตย์ 

- การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- การพัฒนาระบบคมนาคม 

- การรักษาความสงบเรียบร้อย 

- การวิจัยและพัฒนาการรองรับสังคมผู้สูงวัย 

 



2) การพัฒนาสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 

กลยทุธ ์

- การพัฒนาสุขภาพและโภชนาการ 

- การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การพัฒนาการกีฬา 

- การพัฒนาระบบการดูแลสังคมผู้สูงวัย 

     +ศูนย์การแพทย์/รพ.สต. 

     +ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย 

     +ศูนย์แพทย์ทางเลือกสมุนไพร 

     +เครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

- การเสริมสร้างศักยภาพและลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 

3) การพัฒนาสังคมเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว 

กลยทุธ ์

- การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

- การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย 

- การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมรองรับสังคมผู้สูงวัย 

- การพัฒนาอาชีพและรายได้ 

- การพัฒนาผลิตภาพแรงงานรองรับสังคมผู้สูงวัย 

4) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

กลยทุธ ์

- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

- การพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 

- การพัฒนาการท่องเที่ยวการกีฬา 

- การพัฒนาหมู่บ้านOTOPนวัตวิถี 

- การพัฒนาการบริการรองรับสังคมผู้สูงวัย 

5) การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยทุธ ์

-การอนุรักษ์การพัฒนา ดิน น้ า ป่าไม้สิ่งแวดล้อม 



- การพัฒนาลุ่มน้ า 

- การบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 

4.2 นโยบายการด าเนินงานเมอืงอจัฉรยิะ(Smart City) 
 เภสัชกรเด่น ปัญญานนัท ์ รองนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัแพร่  ชี้แจง ดังนี้ 
พื้นที่เป้าหมายเมืองอจัฉริยะ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) เมืองน่าอยู่ หรือสมาร์ทซิตี้เมืองเดิม 
2) เมืองใหม่อัจฉริยะ โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในปีที่ 1 จ านวน 7 เมือง 

ได้แก่ กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ระยองและฉะเชิงเทรา และในปีต่อๆ ไป 
จนครบ 77 จังหวัด และเปิดโอกาสให้เมืองที่สนใจเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็น 
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งต้องเริ่มจากการประเมินความพร้อมของตนเองก่อน และเข้า 
ขัน้ตอนการประเมินเมืองตามเกณฑ์ 8 ข้อ จากนั้นจะได้เข้าสู่กระบวนการ 
ขับเคลื่อนเป็นเมืองอัจฉริยะ 

 ข้อพจิารณา 

  -ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ปี 2561-2562 

  -ส าหรับพื้นที่อ่ืนๆหากมีความพร้อม สามารถยื่นขอรับการประเมินตามเกณฑ์ได้ 

 เกณฑ์การประเมนิ 7 ด้าน การเป็นเมืองอจัฉรยิะ 

1.Smart Living 

•ประชาชนมีสุขภาพดี 

•เมอืงปลอดภัย 

•สิ่งอ านวยความสะดวกรอบตัว 

2. Smart Mobility 

•ความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน 

•ประสิทธิภาพการจัดการระบบโลจิสติกส์ 

•การแบ่งปันและการใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงาน 

3. Smart Governance 

•เข้าถึงบริการภาครัฐ 

•พลเมืองมีส่วนร่วม 

•โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 



4. Smart People 

•พลเมืองมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

•สภาพแวดลอ้ มที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์และการ 

เรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด 

•การอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม 

5. Smart Environment 

•ดูแลรักษาทรัพยากร 

•การจัดการมลพิษ 

•การรักษาสมดุลจากการพัฒนาเมือง 

•ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและติดตามสภาวะแวดล้อม 

6. Smart Energy 

•ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

•พลังงานทางเลือก 

7. Smart Economy 

•ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ 

•เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ 

•ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจ 

ประชมุ   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณา 

5.1 การด าเนินงานตามนโยบายการด าเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย (Health Aging Smart 
City) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองใสสะอาด ปลอดภัย, เมืองสุขภาวะที่ดี, เมืองอาหารสุขภาพ
ปลอดภัย, เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เมืองอัจฉริยะ (Smart city)  

ประธาน:ให้แต่ละกลุ่มงานเขียนกิจกรรม/โครงการลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยน ากรอบ 
นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน (4 Excellence) มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ ตามนโยบายการด าเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย (Health Aging Smart City) และเมือง
อัจฉริยะ(Smart City) และน าเสนอในที่ประชุมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เมือง โดยดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้
ตามที่อยู่เว็บไซต์ของ สสจ.แพร่ ตามที่ระบุไว้แล้วในหนังสือ ที่ พร 0032.002/ว165 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2562 

มติท่ีประชุม   เหน็ชอบ 



ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

                                                                     (นายพรีะพงศ ์ชมภูมิง่) 
นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผูจ้ดัท ารายงานการประชุม 
 

 

 

(นางพชัร ีอรณุราษฎร)์ 
หวัหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 


