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1.1 อัตราสวน 
การตายมารดาไทย
ตอการเกิดมีชีพ
แสนคน 

 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพทีมทบทวนและ

วิเคราะหสาเหตุการตายมารดา   

 

1.ผูเขารวมประชุม 190 คน 

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

การทบทวนและวิเคราะห

สาเหตุการตายมารดา 

2.ทีมทบทวนและวิเคราะห

สาเหตุการตายมารดาไดรับ

การพัฒนาศักยภาพและทราบ

แนวทางการเฝาระวังการตาย

มารดา 

 อัตราการตายมารดา

ไทยไมเกินรอยละ 17 

ตอการเกิดมีชีพแสนคน 

 

1.2 รอยละของเด็ก
อายุ 0-5 ป ท้ังหมด
ตามชวงอายุท่ีกําหนดมี
พัฒนาการสมวัย 

1.ประชุมคณะอนุกรรมการให
ความเห็นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 
 
2.ประชุมหารือการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน
ประกอบกิจการ 
 
 
3.ประเมินติดตามและการเก็บ
ขอมูลการเฝาระวังเด็กปฐมวัย 
(DSPM) 

 1.คณะอนุกรรมการให
ขอคิดเห็นตอกรณีการละเมิด
พ.ร.บ. 
  
 
 
2.ไดแลกเปลี่ยนและวางแนว
ทางการสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในสถาน
ประกอบการ 
 
 3.ไดทราบสถานการณ
พัฒนาการเด็กเขตสุขภาพท่ี 6 
และไดใหขอเสนอแนะในการ
คัดกรองพัฒนาการ 

 รอยละ 85 ของเด็ก  
0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 
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1.3 อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 
ป ตอประชากรหญิง
อายุ 15-19 ป พันคน 
 

1.ประชุมเตรียมการจัดงาน 
(MOU) ระบบฐานขอมูลรวม
สุขภาพนักเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
2.ประชุมพิจารณาเครื่องมือการ
ประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุน   
 
 
 
 
 
 
3.จัดจางจัดงานพิธีลงนามบันทึก
ความรวมมือ ประกาศนโยบาย
บันทึก และแถลงขาวการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลรวมสุขภาพเด็ก
นักเรียน   
 
4.ประชุมพัฒนาสื่อสงเสริมความ
รอบรูดานสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน   
 
5.ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนา
แนวทางการสงเสริมสุขภาพเด็ก
พิเศษ 

ผูแทนศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.สธ.,กองกฎหมาย สป.สธ., 
ทีมงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.ศธ., ผูแทนกรมควบคุม
โรค, อย. และสํานัก/กอง กรม
อนามัยท่ีเก่ียวของ 
สธ. ศธ. จํานวน 35 คน 
 
นักวิชาการจากกรม, สํานัก /
กอง สวนกลางท่ีเก่ียวของ  
จํานวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารจากจาก สธ. ศธ. 
และผูเก่ียวของ 
จํานวน 200 คน 
 
 
 
นักวิชาการจากสํานัก /กองท่ี
เก่ียวของ  
จํานวน 30 คน 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเด็กเด็กพิเศษ/
นักวิชาการท่ีเก่ียวของ จาก
กรม สวนกลาง 
จํานวน 15 คน 

ขอตกลงรวมกันใน
พิจารณารางบันทึก
ขอตกลงความรวมมือฯ 
และขอเสนอในการ
ปรับแกไขขอบเขตความ
รวมมือของกระทรวง
สาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
บางประเด็น 
 
Key Content จุดเนน
การสื่อสาร 
ตามชวงชั้น เพ่ือสราง
ทักษะความรอบรูเด็กวัย
เรียนวัยรุน  เพ่ือการ
พัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุน  
 
บันทึกความรวมมือ 
ประกาศนโยบายบันทึก 
และแถลงขาวการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลรวม
สุขภาพเด็กนักเรียน 
 
สื่อสงเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน   
 
ขอเสนอแนะการพัฒนา
แนวทางการสงเสริม
สุขภาพเด็กพิเศษ 
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1.4 รอยละของเด็กอายุ 
6-14 ป สูงดีสม
สวน 

 

1.ประชุมเตรียมการจัดงาน
(MOU)ระบบฐานขอมูลรวม
สุขภาพนักเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
2.ประชุมพิจารณาเครื่องมือการ
ประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุน    
 
 
 
 
 
 
3.จัดจางจัดงานพิธีลงนามบันทึก
ความรวมมือ ประกาศนโยบาย
บันทึก และแถลงขาวการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลรวมสุขภาพเด็ก
นักเรียน   
 
4.ประชุมพัฒนาสื่อสงเสริมความ
รอบรูดานสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน  
 
5.ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนา
แนวทางการสงเสริมสุขภาพเด็ก
พิเศษ   
 
 

ผูแทนศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.สธ.,กองกฎหมาย สป.สธ., 
ทีมงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.ศธ., ผูแทนกรมควบคุม
โรค, อย. และสํานัก/กอง กรม
อนามัยท่ีเก่ียวของ 
สธ. ศธ. จํานวน 35 คน 
 
นักวิชาการจากกรม, สํานัก /
กอง สวนกลางท่ีเก่ียวของ  
จํานวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารจากจาก สธ. ศธ. 
และผูเก่ียวของ 
จํานวน 200 คน 
 
 
 
นักวิชาการจากสํานัก /กองท่ี
เก่ียวของ  
จํานวน 30 คน 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเด็กเด็กพิเศษ/
นักวิชาการท่ีเก่ียวของ จาก
กรม สวนกลาง 
จํานวน 15 คน 
 

ขอตกลงรวมกันใน
พิจารณารางบันทึก
ขอตกลงความรวมมือฯ 
และขอเสนอในการ
ปรับแกไขขอบเขตความ
รวมมือของกระทรวง
สาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
บางประเด็น 
 
Key Content จุดเนน
การสื่อสาร 
ตามชวงชั้น เพ่ือสราง
ทักษะความรอบรูเด็กวัย
เรียนวัยรุน  เพ่ือการ
พัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุน  
 
บันทึกความรวมมือ 
ประกาศนโยบายบันทึก 
และแถลงขาวการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลรวม
สุขภาพเด็กนักเรียน 
 
สื่อสงเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนา
แนวทางการสงเสริม
สุขภาพเด็กพิเศษ 
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6.ทดสอบเครื่องมือวิจัยและ
แบบสอบถามประเมินความรู 
ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันและ
ควบคุมภาวะโลหิตจางในเด็ก
นักเรียนชั้นประถมปท่ี 5  
(ในร.ร.กลุมตัวอยาง 4 ภาค 8 
ร.ร.) 

 

นักเรียนชั้นประถมปท่ี 5 
(ในร.ร.กลุมตัวอยาง 4 ภาค  
8 ร.ร.) จํานวน 240 คน 
 

1.เครื่องมือ 
แบบสอบถาม ท่ีนํามา
ปรับใหสมบูรณกอน
นําไปใชจริง 
2.นําขอมูลท่ีไดจาการ
สํารวจในกลุมตัวอยางมา
เปนขอมูล in put ใน
การผลิตสื่อการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ตอไป 

1.5 รอยละของวัย
ทํางานอายุ 25-59 ป 
ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือ
ยามสูงอายุดานสุขภาพ
โดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค 
รอยละ 30 

1.แผนขับเคลื่อนเครือขายสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ีนํารองการ
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
คนวัยทํางานในสถาน
ประกอบการดวย 10 Package 
ในพ้ืนท่ี EEC จังหวัดระยอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.แผนขับเคลื่อนหลักสูตร
บุคลากรสาธารณสุข โดยมีการ
(ยกราง)หลักสูตร ท้ังหมด 2 ครั้ง 
และ Try out หลักสูตร 
 
 
 
 
 

การจัดนิทรรศการของพ้ืนท่ี 
EEC ณ บริษัทออโตอัลลาย
แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
เม่ือวันท่ี 13 ธ.ค. 62 เพ่ือ
สรางความรอบรูดานสุขภาพ
ระดับการเขาถึงและเขาใจ 
ดวยชุดความรู 10 packages 
โดยมีผูเขารวมชมนิทรรศการ 
ประมาณ 220 คน 
 
 
 
 
 
 
- ไดหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพ
ในสถานประกอบการ 
(Health Promoter) ท่ีผาน
การรับรองจากกระทรวง
แรงงาน 
- พัฒนาศักยภาพนักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบการ
ใหมีสมรรถนะในการ

1.สถานประกอบการใน
เขต EEC จํานวน 3 แหง 
เปน Best Practice 
และไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
3 แหง ในการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค
ดวย 10 packages 
2.สถานประกอบการ
พ้ืนท่ี EEC เปนพ้ืนท่ี
ตนแบบการสงเสริม
สุขภาพ 
3.การมีพันธมิตร
เครือขายระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 
1.มีแผนงาน/โครงการ
สงเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ 
2.คนในสถาน
ประกอบการมีสุขภาพดี
ข้ึน 
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3.จัดทํา platform เชื่อมโยง
หนวยงานท่ีจัดทํา MOU โดยมี
แผนการดําเนินการในเดือน ก.พ.-
มี.ค. 

ขับเคลื่อนสงเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ 
 
 

2.1 รอยละความสําเร็จ
ของการควบคุมกํากับ
การบริหารงาน 
 
 

1.สงบุคลากรเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แตงตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายใน และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 
สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

1. มีคําสั่งกรมอนามัย  
ท่ี 938/๒๕๖๒ 
เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีคําสั่งสํานักสงเสริม
สุขภาพ ท่ี 99/2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 
สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

1. มีการควบคุม กํากับ 
ติดตามการดําเนินงาน 
และการรายงานผลการ
ดําเนินงานภายใน
ระยะเวลา 
ตามกําหนด ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย 
2. มีการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานการ
ประเมินระบบควบคุม
ภายในประจําป
งบประมาณ 2563 
 
๑. มีตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องตันดาน
การเงินและบัญชี ดาน
การจัดซ้ือจัดจาง ดาน
การควบคุมภายใน 
ดานการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และดานอ่ืน
ตามความจําเปนและ
เหมาะสม 
๒. มีการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติหนาท่ีผู
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3. การอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
ประจาํหนวยงาน ประจาํป
งบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
4. มีการจัดทํา Flow chart 
จัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุฯ สํานักสงเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
5. แผนภาพกระบวนงานการเบิก 
- จายเงินทุกหมวดรายจาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพไดเขารวมการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2563  
จํานวน 4 คน 
 
 
 
4. มี Flow chart จัดซ้ือจัด
จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งาน
พัสดุฯ สํานักสงเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
5. มีแผนภาพกระบวนงาน
การเบิก – จายเงินทุกหมวด
รายจาย 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายเสนอตอกรมอ
นามัย 
ผานกลุมตรวจสอบ
ภายใน เปนรายไตรมาส 
อยางชาไมเกินวันท่ี ๑๕ 
 
3. บุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพท่ีเขารวม
การอบรมไดรับการ
พัฒนาความรู 
ความสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการเปน
ผูตรวจภายในประจํา
หนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2563 
 
4. มีการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางเปนไปตาม
ข้ันตอน Flow chart 
จัดซ้ือจัดจาง  
มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 
5.มีการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนกระบวนงานการ
เบิก – จายเงินทุกหมวด
รายจาย ถูกตองและ
เปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
 
 



ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ 

6. มีการจัดประชุม กํากับ 
ติดตาม  ผลการดําเนินงานทุก
เดือน 
 
 
 
7. มีการจัดทํารายงานสรุปผล
การประชุม กํากับ ติดตาม  ผล
การดําเนินงานทุกเดือน 
 

6. การประชุมประจําเดือน
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ  
วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.
2562 
 
 
7. มีการสรุปรายงานการ
ประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ
ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 11 
ธันวาคม พ.ศ.2562 

6. บุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพเขารวม
การประชุมประจําเดือน
และทราบผลการ
ดําเนินงานแตละเดือน 
 
7. บุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพรับทราบ
ถึงมติการประชุม 

2.2 ระดับความสําเร็จ
ของการขับเคลื่อน
องคกรสรางสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 1  บุคลากรในองคกรมี
สุขภาพดี (Happy Body) 

1. ประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือนําไปสูการวิเคราะห
สถานการณ/ปจจัยท่ีสงผลตอ
ภาวะสุขภาพ (ระดับ 1) 
 

2.วิเคราะห/สังเคราะหขอมูล

ปจจัยท่ีสงผลตอสถานการณ

สุขภาพของบุคลากรสํานัก

สงเสริมสุขภาพ 

(1) กําหนดนโยบาย 

(2) กําหนดมาตรการสําคัญ (Key 

Activies) 

(3) กําหนดความรูของบุคลากร

ในองคกร 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

ใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 

ประกอบดวย 

(1) ขอมูล ความรู และรายงาน

ผลการวิเคราะห 

 
 
รายงานสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
รายงานการวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของ
บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการสงเสริมให
บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 
(อยูระหวางการจัดทํา
หนังสือเวียนแจงทุกกลุมงาน) 
 
 

 
 
ขอมูลเพ่ือนําไปสูการ
วิเคราะหสถานการณ/
ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะ
สุขภาพ (ระดับ 1) 
 
 
ขอมูลเพ่ือนําไปสูการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากรใน
องคกรมีสุขภาพดี 
(ระดับ 1) 
 
 
 
 
 
แนวทางการขับเคลื่อน
เพ่ือใหบุคลากรในองคกร
มีสุขภาพดี (ระดับ 2) 
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(2) ขอเสนอเชิงนโยบายในการ

จัดการกับสถานการณสุขภาพ

ของบุคลากรในองคกร 

(3) ขอเสนอมาตรการในการหา

วิธีการท่ีจะนําไปสูความสําเร็จใน

การทําใหบุคลากรสํานักสงเสริม

สุขภาพมีสุขภาพดี 

(4) ประเด็นกําหนดความรูให

บุคลากรในหนวยงานในการสราง

เสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง 

4. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

แสดงเจตจํานงตอการขับเคลื่อน

องคกรใหเปนองคกรสรางสุข  

- หนวยงานมีกิจกรรมขับเคลื่อน

ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

(กิจกรรมขยับกายหางไกลโรค) 

   
มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและ

ความรู (Data Management 
& Knowledge 
Management) 

1) รวบรวมขอมูล วิเคราะหความรู
ท่ีจําเปน (Critical Knowledge) / 
สถานการณปญหาการดําเนินงาน
ในความรับผิดชอบ กับชองวาง 
(Gap)  ของความรูของบุคลากร 
และจัดทําสรุปรายงานการ
วิเคราะหการจัดการขอมูลและ
ความรูของบุคลากรเปนภาพรวม
ของหนวยงาน  
- สรางกระบวนการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศในท่ีประชุม

ประจําเดือน สํานักสงเสริม

สุขภาพ 21 ม.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานขอมูลการสํารวจ
ผลงานวิชาการและการวิจัย ป 
2562 
2.รายงานการวิเคราะห
สถานการณความรูของ
บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ 
3.รายงานการประชุม
ประจําเดือนของสํานักสงเสริม
สุขภาพ 
4.แผนการพัฒนาการจัดการ
ขอมูลความรูงานวิจัยและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงเจตจํานง
เพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานตระหนักถึง
ความสําคัญและปฏิบัติ
ตาม (ระดับ 3) 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพมีความรูในการ
จัดทําขอมูลความรู
จํานวน 60 คน 
-เอกสารผลงานวิชาการ 
การจัดทําขอมูลความรู 
ใหสอดคลองกับภารกิจ
ดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางนอย 2 เรื่อง 
- มีนักวิจัยมืออาชีพ ท่ี
ทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง 
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๒) จัดทําแผนการจัดการขอมูล
และความรูของหนวยงานโดยใช
กระบวนการจัดการความรู      
 
๓) ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
แสดงเจตจํานงตอการขับเคลื่อน
หนวยงานใหเปนองคกรสรางสุข 
ดวยการสื่อสารถายทอดนโยบาย/
มาตรการ/ประเด็นความรูของ
หนวยงาน ในการสงเสริมให
บุคลากรมีการจัดการขอมูลและ
ความรูอยางเปนระบบ รวมถึง
มอบหมายผูบังคับบัญชาในระดับ
รองลงมา 
ติดตามการดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการขอมูลและความรู
ของหนวยงาน  

- รายงานการติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํา
รับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บ
ไซดของหนวยงานภายในวันท่ี 
10 ของเดือนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม สํานักสงเสริม
สุขภาพ ป 2563 
5.ผูอํานวยการไดประกาศ
สํานักสงเสริมสุขภาพเรื่อง
นโยบายสงเสริมใหบุคลากรมี
การจัดการขอมูลและความรู
อยางเปนระบบ เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2563 
6.บุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ
และดานการจัดการขอมูลและ
ความรู ผานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
ขอมูลและความรู  
7.ทําหนังสือถึงหัวหนากลุม/
ฝาย เพ่ือขอความรวมมือให
บุคลากรของทานสง ขอมูล & 
ความรู  สงเปนเอกสารผาน
คณะกรรมการวิชาการและ
การวิจัยของแตละกลุมชวย
พิจารณากลั่นกรอง กอนสง
หัวหนากลุมงาน/ฝายและ
สงผลงานเปนเอกสารและ
รูปแบบไฟล มาท่ีกลุม
สนับสนุนวิชาการและการวิจัย  
เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการเพ่ือ
เผยแพรผานเว็บไซดสํานัก
สงเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 

(Coaching) จํานวน 8 
คน 
-ระบบและกลไกการ
จัดการขอมูลและความรู 
งานวิจัย นวัตกรรม ของ
สํานักสงเสริมสุขภาพ ให
เปนหมวดหมู  1 ระบบ 
บุคลากรในหนวยงานนํา
ขอมูล & ความรู ข้ึน 
Website หนวยงาน
อยางนอยรอยละ 50   
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มิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร 
(Employee Engagement) 
1. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนองคกรสรางสุข สํานัก
สงเสริมสุขภาพเพ่ือใหเปนองคกร
ท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิ
บาล 

2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบ
สํารวจความผูกพันในองคกร รอบ 
1/63 สํานักสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
หาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันใน
องคกรฯ 

3. การวิเคราะหขอมูลแนวโนม
ความผูกพันในองคกร รอบท่ี 
1/63 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
เม่ือเทียบกับรอบท่ี 1/62 และ
รอบท่ี 2/62 

- นําขอมูลมาวิเคราะหเชิง
คุณภาพ วิเคราะหโดยใช 
PIRAB 

4. ประกาศเจตจํานงสํานัก
สงเสริมสุขภาพเปนองคกรสราง
สุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (3 มิติ) 

 

5. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
องคกรสรางสุข สํานักสงเสริม
สุขภาพเพ่ือใหเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
ครั้งท่ี 1   

 
 
 
คําสัง่คณะทํางานขับเคลื่อน
องคกรสรางสุขฯ (3 มิติ) 
 
 
 
รายงานผลการวิเคราะหความ
ผูกพันในองคกรฯ 
 
  
 
 - รายงานผลการวิเคราะห

ความผูกพันในองคกรฯ เทียบ

กัน 3 รอบ                       

- กําหนดนโยบาย               

- กําหนดมาตรการสําคัญเพ่ือ

นําเขาประชุมคณะทํางานฯ 

 
 

- ประกาศเม่ือวันท่ี 21 ม.ค. 

63                                 

-รายงานประชุมของหนวยงาน 

 

- มีแผนปฏิบัติการสรางเสริม

ความผูกพันของหนวยงาน     

- โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

- บทบาทหนาท่ีในการ

ขับเคลื่อนองคกรสราง

สุขฯ   (3 มิติ) (ระดับ 1) 

 

-ปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันในองคกรฯ(ระดับ 

1) 

 

- ปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันในองคกรฯ         

- นโยบาย /มาตรการ ท่ี

จะนําไปสูความสําเร็จ

ของการสรางความ

ผูกพันใหกับบคุลากรใน

หนวยงาน (ระดับ 2) 

 

- การถายทอดนโยบาย/

มาตรการในการ

เสริมสรางความผูกพัน

(ระดับ 3) 
 

- การดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การสรางเสริมความ

ผูกพันของหนวยงาน

(ระดับ 2) 
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6. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนให
เปนไปตามแผนฯ 

- การเขารวมกิจกรรมของ

บุคลากรในหนวยงาน 

- รายงานการติดตามการ

ดําเนินงาน                

- รอยละการเขารวม

กิจกรรมของบุคคลกรใน

หนวยงาน                  

- หลักฐานการเขารวม

กิจกรรมของบุคคลกรใน

หนวยงาน(ระดับ 4 – 5) 

2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 

1.ประชุมติดตาม กํากับ การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ใน
เวทีประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ 
 

2.ประชุมติดตามการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด วันศุกรสุดทายของ
เดือน 

3.จัดทํารายงานผลการเบิกจาย
ทุกวันท่ี 15 ของเดือน 

4.บันทึกรายงานแผน/ผลการใช
งบประมาณในระบบ DOC และ
ปรับแผนปฏิบัติการไตรมาสละ 1 
ครั้ง 

5.เสนอแผนสํารองเพ่ือปรับให
เกิดการใชงบประมาณไดตาม
เปาหมาย 

-รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ ทุกวันท่ี 15 ของ
เดือน และอัพโหลดเว็บไซต 
 
-ประชุมติดตามการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด วันศุกรสุดทาย
ของเดือน 
 
 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสํานกั
สงเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 
20 มกราคม 2562 อยู
ท่ีรอยละ 44.73 

2.4 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนกรมอนามัย
กาวสูองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูงตาม
แนวทาง PMQA 
2558/ PMQA 4.0 

1.ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ในสํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ 2563 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ใน
สํานักสงเสริมสุขภาพ 
ประจาํปงบประมาณ 2563 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
ในสํานักสงเสริมสุขภาพ 
ประจาํปงบประมาณ 
2563 
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2.5 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการ
หนวยงาน 

1.ประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ 
2.สรุปรายงานผลรอยละการ
เบิกจายตามแผนปฏิบัติการ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สํานักสงเสริมสุขภาพ 
3.วางระบบติดตาม/กํากับการ

ดําเนินงานตามแผนเปนประจํา

สมํ่าเสมอ                          

4.นําเสนอแผนและผลการ

ดําเนินงานในท่ีประชุม

ประจําเดือนของสํานักเพ่ือเปน

ขอมูลใหผูบริหารตัดสินใจ 

-กํากับติดตาม ผลการ
ดําเนินงานจากการประชุม
ประจําเดือน 

-ประชุมติดตามการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด วันศุกรสุดทาย
ของเดือน 

 

สํานักสงเสริมสุขภาพ มี
การปรับกิจกรรม จาก 
19 โครงการ 84 
กิจกรรมเปน 21 
โครงการ 95 กิจกรรม 
(เพ่ิม 2 โครงการ 9 
กิจกรรม) ไดแก         
1. โครงการราชทัณฑปน
สุข ทําความดีดวยหัวใจ 
(การสรางความรอบรู
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม)    
2. โครงการจัดซ้ือนม
เอดส 

  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 

  นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผูสรุปการประชุม 

 นางสาวภารินี  หงษสุวรรณ ผูตรวจสรุปการประชุม 


