
รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2563 1 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. 2 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 3 

------------------------------------- 4 

ผู้มาประชุม  5 

1. นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 6 

2. นางปนัดดา  จั่นผ่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 7 

3. นางนิภา  แย้มพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 8 

4. นางสาวรดีพร   สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 9 

5. นางแรกขวัญ  สระวาสี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 10 

6. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 11 

7. นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 12 

8. นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 13 

9. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 14 

10. นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 15 

11. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 16 

12. ว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 17 

13. นางอาริสรา  ทองเหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 18 

14. นางมะลิวัลย์  ใจตรง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 19 

15. นางจรรยา  ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 20 

16. นายวสุรัตน์   พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 21 

17. นางมลิวัลย์  ศรีม่วง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 22 

18. นางสาววัลนิภา ชัณยะมาตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 23 

19. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 24 

20. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 25 

21. นางวรรณชนก ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 26 

22. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุข 27 

23. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุข 28 

24. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุข 29 

25. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุข 30 

26. นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 

27. นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 32 

28. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 

29. นางนิริญา  ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร่ 34 

30. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 35 



31. นางสาวณภัทรชนากานต์ ถือสมบัติมนตรี  นักวิชาการเงินและบัญชี 1 

32. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 2 

33. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 3 

34. นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 4 

35. นางสาวศิรินภา ภู่เทศ  เจ้าพนักงานพัสดุ 5 

36. นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  6 

37. นางสาววรัสภัสร ์ จั่นนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส 3  7 

38. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8 

39. นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศิริ  พนักงานธุรการ 9 

40. นางจารุณี  มูลหาญ  ผู้ประสานโครงการ 10 

 11 

 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 12 

-  13 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  14 

2.1  รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563  15 

ทบทวนรายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  16 

ครั้งที่  2/2563 วันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมชาเตอ เดอ เขาใหญ่ ผลการประชุม17 

ตัวชี้วัด 1.1 ขอแก้ไขรายงานการประชุมในส่วนของรายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัด18 

ประจ าเดือนมกราคม โดยส่งสรุปรายงานอีกครั้งเพ่ือแก้ไข  19 

 20 

2.2  ชี้แจงเรื่องการลงข้อมูลในระบบ DOC  21 

การลงข้อมูลในข้อ 1-7 จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ22 

ราชการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปให้มีการลงข้อมูล ในข้อ 1-7 ของรอบ 6 เดือน23 

แรกให้เรียบร้อย หลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยลงข้อมูลครั้งเดียว ไม่ต้องลงทุกเดือน24 

ยกเว้นมีการอัพเดตข้อมูลเพิ่ม และในส่วนข้อ 8-9 ให้มีการอัพเดตทุกเดือน  25 

 26 

2.3  ข้อเสนอแนะการลงข้อมูลตัวชี้วัดฯ   27 

- ตัวชี้วัด 2.1 ขอให้ความร่วมมือเรื่องการคืนเงินไม่เกิน 30%  28 

- ตัวชี้วัด 2.2 ข้อมูล DM&KM ต้องมีการรายงานทั้งรอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง 29 

- ตัวชี้วัด 2.5 เรื่องการปรับแผน ที่มีการปรับแผนกันเยอะ ในรอบ 6 เดือนหลัง  30 

ให้วางกิจกรรมตามเดิมและเฉลี่ยเงินให้ครบทุกกิจกรรมไว้ก่อน ถ้าเงินเหลือถึงค่อยท าในกิจกรรม31 

ที่เหลือ  32 



2.4  เรื่องการท า link หลักฐาน ให้ส่งให้งานบริหารจัดการข้อมูลน าขึ้นเว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ  1 

ไมค่วรใช้ Google drive เพราะมีการปรับเปลี่ยนได้ ไฟล์อาจสูญหาย 2 

2.5  เนื่องจากคณะกรรมการตรวจประเมินไม่ใช่เจ้าภาพตัวชี้วัด การท ารายงานตาม Template   3 

กรรมการอาจจะมีความไม่เข้าใจในตัว template ทั้งนี้ กรรมการที่ตรวจจะตรวจเบื้องต้นแค่ว่า4 

ครบหรือไม่ครบ โดยจะมาดูในเชิงคุณภาพในรอบ 6 เดือนหลัง แนะน าให้เพ่ิมเอกสารให้ตรงตาม 5 

template กลาง  6 

2.6 ความไม่สอดคล้องระหว่าง template กับ รายงานข้อมูลที่ต้องลงในข้อ 1-7  ให้ดูนิยามของแต่7 

ละข้อ และลงตามแนวทาง AAIM เช่น รายงานการวิ เคราะห์ ให้ดู ใน template ในขั้น 8 

assessment ว่าต้องลงเอกสารข้อมูลอะไรบ้าง 9 

2.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ ประเด็นความรู้ ไม่สามารถแนบเอกสารได้ ให้แนบเอกสารที่ 10 

รายงานการขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน   11 

2.8  รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน จะรายงานตามแผนการขับเคลื่อนที่ก าหนดไว้ 12 

ดังนั้น ข้อ 8-9 จะต้องสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนการขับเคลื่อน และสามารถรายงานผลในที่13 

ประชุมก ากับติดตามตัวชี้วัดส านักทุกเดือนตามแผนที่เราก าหนดไว้ ไม่ต้องรายงานนอกเหนือ 14 

จากนี(้ตามตาราง) 15 

 16 

วาระ 3 เรื่องแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 17 

3.1 รายงานผลการวิเคราะห์การบันทึกรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบเดือน18 

มกราคม 2563 โดยได้ข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกตัวชี้วัด ดังนี้  19 

รายการข้อมูลที่น ามาใช้  - ถ้ารายงานโดยใช้ link ของระบบ HDC จะเป็นหน้าภาพรวมของ   20 

ระบบ ซึ่งไม่เห็นข้อมูลจริง แนะน าให้เพิ่มเป็นไฟล์รายงานผล 21 

    - ชื่อเอกสารที่แนบเป็นหลักฐานให้สอดคล้องกับ Template  22 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - ให้รวบเป็นหัวข้อหลัก 23 

มาตรการที่ก าหนด  - ตัวชี้วัด 1.1 ส่วนของมาตรการเร่งด่วนให้ชี้แจงเลยว่าคือ24 

มาตรการอะไร เนื่องจากเป็น proxy ย่อย ให้ระบุ ว่ามีอะไรบ้าง 25 

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ - ให้ใช้เป็น key message ที่ผู้รับบริการจะได้อะไร หรือเราจะให้26 

อะไรกับผู้รับบริการ และระบุด้วยว่า เป็นประเด็นความรู้27 

ส าหรับใคร เจ้าหน้าที่หรือประชาชน  28 

จัดท าแผนการขับเคลื่อน -  ให้ลงข้อมูลแผนทั้งปีงบประมาณ 29 

รายงานผลการขับเคลื่อน -   ให้รายงานในที่ประชุมก ากับติดตามตัวชี้ วัดส านักตาม30 

แบบฟอร์มเดิม รายงานผลตามที่ได้ท ากิจกรรมไปแล้ว 31 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ - ส าหรับตัวชี้วัดที่ส านักส่งเสริมสุขภาพไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักให้32 

ท าการตกลงกับเจ้าภาพตัวชี้วัดก่อน ในเรื่องการน า link หรือไฟล์33 

หลักฐานมาใช้ร่วมกัน 34 

- เสนอให้มีไอคอนของกลุ่มงาน ในหน้าเว็บไซต์ส านัก โดยมีข้อมูล35 

โครงการส าคัญของแต่ละกลุ่ม 36 



วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วดั 1.1-1.3,1.9,1.16,2.1-2.5 โดยผูร้ับผิดชอบตัวชี้วัด/ผู้แทนกลุ่ม 2 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1.1 อัตราส่วน 
การตายมารดา
ไทยต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

 

1. ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการคัด
กรองความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. สรุปปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงาน 
- ผู้รับบริการ ไม่มี 
internet/ โทรศัพท์ไม่
ทันสมัย/ ความรู้ความ
เข้าใจในการเข้าใช้งาน 
- ผู้ให้บริการ อัตราก าลัง 
/ภาระงาน 1  
- ขาดคู่มือค าอธิบาย
แบบสอบถาม 
- โทรศัพท์ในระบบ ios 
ไม่สามารถใช้งานได้ 
2. สรุปการปรับปรุง
ระบบ 
-เพ่ิมหน้าลงทะเบียนต่าง
ด้าว  
-เพ่ิมรหัสการฝากครรภ์
ที่คลินิก 
- ระบบแจ้งเตือนเมื่อเข้า
ใช้งาน/เมื่อมีข้อความ /
แจ้งเตือนรายชื่อหญิง
ตั้งครรภ์ 42สัปดาห์ /
รายชื่อที่รอคลอด อายุ
ครรภ์ 
- เพ่ิมสรุปความเสี่ยง/ 
เสี่ยงอย่างไร/จัดการ
อย่างไร 
- แก้ error ระบบและ
ปรับภาษา 
1.ผู้เข้าร่วมประชุม 
100 คน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จ านวนการตายมารดา
ไทย ณ วันที่ 10 
มีนาคม 2563  
จ านวน 41 ราย  



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 
 
 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพทีม
ทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา 
ระหว่างวันที่ 18-20 
กุมภาพันธ์ 2563 

ทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา 
 

2.ทีมทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทราบแนว
ทางการเฝ้าระวังการ
ตายมารดา 

เน่ืองจากมีการUPDATE ข้อมลูแม่ตายประจ าเดือนกุมภาพันธ์จึงมีการแก้ไขรายการข้อมูล ได้แก่ 
1. รายการข้อมูลที่น ามาใช้  
- จ านวนการตายมารดาไทยเดือนตุลาคม2562-กุมภาพันธ2์563 (เป็นการUPDATEประจ าเดือน) 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลู เนื่องจากมีการUPDATEข้อมูลประจ าเดือนจึงต้องมีการวิเคราะหเ์พิ่ม ได้แก ่
-ผลการวเิคราะห์ช่องว่างของระบบเฝ้าระวังการตายมารดาปี 2562,การด าเนินงานเพื่อลดการตายมารดาภายใต้บทบาท
ใหม่ ส านักส่งเสรมิสุขภาพ,แบบวิเคราะห์ข้อมลูรายเขตสุขภาพเพื่อการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,บทวิเคราะห์
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือนตลุาคม2562-กุมภาพันธ์ 2563 
3.ข้อเสนอเชิงนโยบาย(เนื่องจากมขี้อมูลแม่ตายเพิ่มในเดือนกุมภาพนัธ์ จึงต้องมีการเพิ่มข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นในการลดอัตรามารดาตาย)  
-ลดการตายมารดาจากสาเหตุทางตรง ,พัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
4.มาตรการที่ก าหนด(เนื่องจากมขี้อมูลแม่ตายเพิ่มในเดือนกุมภาพนัธ์ จึงต้องมีการเพิ่มมาตรการเพื่อเพิ่มความเขม้ข้นใน
การลดอตัรามารดาตาย) ได้แก ่
-ลดการตายมารดาจากสาเหตตุกเลือด ,ลดการตายมารดาจากการฆา่ตัวตาย,พัฒนาเครือข่ายระบบบรกิารสุขภาพระดับ
จังหวัด 
5.ประเด็นความรู้ทีใ่หผู้้รับบริการ (เนื่องจากมีข้อมูลแมต่ายเพิม่ในเดอืนกุมภาพันธ์ จึงต้องมีการเพิ่มประเด็นความรู้เพื่อเพ่ิม
ความเข้มข้นในการลดอัตรามารดาตาย) 
- 3 Delay ปัจจัยสมัพันธ์กับการตายมารดาจากการวิเคราะห์การตายมารดารายบุคคล,ทุกการตั้งครรภ์คือความเสี่ยง 
6.จัดท าแผนการขับเคลื่อน(เนื่องจากมีข้อมูลแมต่ายเพิม่ในเดือนกุมภาพันธ์ จึงต้องมีการเพิ่มแผนกิจกรรมเพื่อเพ่ิมความ
เข้มข้นในการลดอัตรามารดาตาย) ได้แก ่
-ประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
1.2 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
ตามช่วงอายุที่ก าหนดมี
พัฒนาการสมวัย 

1. คณะท างาน
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน
พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ.2560 

2. การประชุม
คณะอนุกรรมการให้

เตรียมทีมวิทยากรใน
การอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 

อนุกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นแก่แนว
ทางการควบคุมการ

เด็กแรกเกิด-ต่ ากว่า 6 
เดือนกินนมแม่อย่าง
เดียวร้อยละ 62.22 

 

 

 



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ความเห็นตาม
พระราชบัญญัติ ควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก 

3. การประชุมหารือแนว
ทางการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในสถาน
ประกอบการ 

โฆษณาตามมาตรา 14 
และมาตรา 25 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างาน
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถานประกอบกิจการ 
เพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกการประสานงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบ
และภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน อีกท้ัง วาง
แผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ
ก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

เนื่องจากมีการUPDATE ข้อมูลการเลีย้งลูกด้วยนมแม่จึงรายการแกไ้ขข้อมูล  ได้แก ่
1.รายการข้อมลูที่น ามาใช้ มีการเพิ่มข้อมูลเนื่องจากมีการ UPDATEตัวเลข 
- สถานการณร์้อยละของเด็กแรกเกิด-ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 
2.ความรู้ที่น ามาใช้(เนื่องจากสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังไม่เพิ่มขึ้นจึงต้องมีทฤษฎีความรู้เพิม่เติมเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น) 
- The role of facilities providing maternity and newborn services  (WHO/UNICEF) 
- The TEN STEPS to Successful Breastfeeding (WHO/UNICEF) 
3.รายการประเด็นความรู้ทีให้ผู้รับบริการ(เนื่องจากสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังไม่เพิม่ขึ้นจึงตอ้งมีประเด็นความรู้
เพิ่มเตมิเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและมาตรการทีม่ีประสิทธิภาพมากข้ึน) 
-แนวทางโรงพยาบาลสายสมัพันธ์แม่-ลูก (Baby Friendly Hospital Initiative-BFHI) (บุคลากรด้านสาธารณสุข) 
-การจัดตั้งมมุนมแม่ในสถานประกอบกิจการ (บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย สถานประกอบกิจการและ
ประชาชน) 
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1.3 อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี พันคน 
 
1.๙ ร้อยละของเด็ก
อายุ 6-14 ปี  สูงดีสม
ส่วน 
 

1.ประชุมพิจารณา
เครื่องมือการประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น วันที่
29-30 ม.ค.63 
 
 
๒.จัดจ้างจัดงานพิธี  ลง
นามบันทึกความร่วมมือ 
ประกาศนโยบายบันทึก 
และแถลงข่าวการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลร่วม
สุขภาพเด็กนักเรียน 
วันที่ 12 ก.พ.63 
 
๓.ทดสอบเครื่องมือวิจัย
และแบบสอบถาม
ประเมินความรู้ ทัศนคติ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมภาวะโลหิตจาง
ในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 5 (ในร.ร.ก
ลุ่มตัวอย่าง 4 ภาค  8 
ร.ร.) 

Key Content จุดเน้น
การสื่อสาร ตามช่วงชั้น  
เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น  
 
การจัดจ้างจัดงานพิธีลง
นามบันทึกความร่วมมือ 
1 เรื่อง 
 
 
 
 
 
เครื่องมือแบบสอบถาม 
ฯ  ที่น ามาปรับให้
สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง 

การประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมในเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น ด้วยเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้น 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ร่วมสุขภาพเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
สื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับเด็กไปใช้ 
 

รายการแก้ไข ตัวช้ีวัด 1.3/1.9 
2.จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
-การประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเดก็พิเศษ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเครื่องมือ
วิจัยภาวะโลหติจางในเด็กวัยเรียน 
1.16 ร้อยละของวัย
ท างานอายุ 25-59 ปี 
ที่มีการเตรียมการเพื่อ
ยามสูงอายุด้านสุขภาพ
โดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 30 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีคนวัยท างานใน
สถานประกอบการ CSR 
in health ด้วย 10 
packages ของพ้ืนที่ 
EEC (คน) 

สรุป one page การ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีคนวัยท างานใน
สถานประกอบการ CSR 
in health ด้วย 10 
packages ของพ้ืนที่ 

1.มีต้นแบบการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
เพ่ือสถานประกอบการ
น าไปปรับใช้ 

2.ได้ศึกษาเรียนรู้การ
ด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
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ของสถานประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 

3.EEC Health Fair มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินการ 10 
packages  

รายการแก้ไข  
1.ความรู้ที่น ามาใช้ 
-คู่มือแนวทางส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ10packagesพิมพ์ครั้งท่ี 1 
-วิดีโอคลิปสรุปประเด็นส าคญัเรื่อง 10 packages ส าหรับประชาชน/สถานประกอบการ/องค์กร โดยมี packages ที่
รองรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน 
2.ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
-การขับเคลื่อนภาคีเคลื่อนข่ายการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการด้วย 10 
Packages : 1 สถานประกอบต่อ 1 Packages 
3.รายการมาตรการที่ก าหนด 
-ขับเคลื่อนภาคเีครือข่ายสถานประกอบการทั่วประเทศด าเนินงานสง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวยัท างาน 
4.รายการความรู้ที่ให้ผูร้ับบริการ 
-พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริโภค 
-พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการดแูลสุขภาพช่องปาก 
4.จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
-เยี่ยมเสรมิพลัง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงงานในพ้ืนท่ี ท่ีส่งเสรมิสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการที่ด าเนินการ 1 
package ใน 10 packages ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
-สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการให้ศูนย์อนามัยเพื่อ
ด าเนินการ 
-การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพในวัยท างานในสถาน
ประกอบการ 
-การสร้างความรู้ดา้นสุขภาพโดยการจัดนิทรรศการของเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร 
-ส ารวจตรวจเยีย่มภาคีเครือข่าย 3 ครั้ง พ้ืนท่ีสุขภาพ EEC/เขตสุขภาพที4่/เขตสุขภาพที6่ 

2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ควบคุมก ากับการ
บริหารงาน 

1. จัดท าค าสั่งส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง
แต่งตั้งคณะท างานการ
ควบคุม ก ากับ การ
บริหารของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
2. การด าเนินการ
กิจกรรมขับเคลื่อน

1. ได้ค าสั่งส านักส่งเสริม
สุขภาพ ที่ 8/๒๕63 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน
การควบคุม ก ากับ การ
บริหารของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
2.1 สรุป One page 
กิจกรรมขับเคลื่อน

1. มีคณะท างานในการ
ด าเนินการขับเคลื่อน
การควบคุม ก ากับ การ
บริหารของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 

2. บุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพได้รับ
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คุณธรรมและต่อต้าน
ทุจริตภายใต้แนวคิด 
“พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา (DOH 
STRONG)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดท าประกาศ
นโยบายการควบคุม 
ก ากับ การบริหารของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
4. มีการจัดท า Flow 
chart การด าเนินงาน
ด้านยานพาหนะ 
 
 
 
 
5. การจัดประชุม ก ากับ 
ติดตาม  ผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 

คุณธรรมและต่อต้าน
ทุจริตภายใต้แนวคิด 
“พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา (DOH 
STRONG)” 
2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมขับเคลื่อน
คุณธรรมและต่อต้าน
ทุจริตภายใต้แนวคิด 
“พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา (DOH 
STRONG)” 
 
3.1 ได้ประกาศนโยบาย
การควบคุม ก ากับ              
การบริหารของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
3.2 หนังสือเวียน
ประกาศ 
 
4.1 ได้ Flow chart 
การด าเนินงานด้าน
ยานพาหนะ 
4.2 หนังสือเวียน Flow 
chart การด าเนินงาน
ด้านยานพาหนะ 
 
5.1 รายชื่อคณะท างาน
การควบคุม ก ากับ           
การบริหารของ
หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
5.2 หนังสือเชิญประชุม 
 

ทราบนโยบายของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพทราบ
นโยบายการควบคุม 
ก ากับ การบริหารของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 และถือปฏิบัติ
ตาม 
 
4. บุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพทราบถึง
กระบวนการและ
ขั้นตอนในการใช้
ยานพาหนะ 
 
 
5. คณะท างานมีการ
ด าเนินงาน และทราบผล
การด าเนินงานในแต่ละ
เดือน พร้อมทั้งเกิดการ
วางแผนการท างานใน
เดือนต่อไป 
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6. การจัดท ารายงาน
สรุปผลการประชุม 
ก ากับ ติดตาม  ผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 
 

6. สรุปรายงานการ
ประชุมคณะท างานการ
ควบคุม ก ากับ การ
บริหารของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ครั้งที่ 2 

6. คณะท างานทราบ
และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

รายการแก้ไข 
1.รายงานข้อมลูที่น ามาใช้ 
  - รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 (รอบ 6 เดือน) 
  - รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 (รอบ 9 เดือน) 
  - รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 (รอบ 12 เดือน) 
  - สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2.ความรู้ที่น ามาใช้ 
  - นโยบายอธิบดีกรมอนามัย เรื่อง นโยบายดา้นการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  1. วิเคราะห์และทบทวนสถานการณผ์ลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (ของส านักส่งเสริมสุขภาพ) 
  2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงานของส านักส่งเสรมิสุขภาพ (ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ) 
 3. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ของส านักส่งเสรมิสุขภาพ) 
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุม การก ากับดูแล การบรหิารงานของส านักส่งเสรมิสุขภาพ (ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ) 
4.รายการมาตรการที่ก าหนด 
  - จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน 
  -  ติดตามผลการด าเนินงานทุกเดอืน 
  - วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน 
  - ส่งเสริมให้บคุลากรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านควบคุม การก ากับดแูล การบรหิารงานของหน่วยงาน 
5.รายการประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 
  - ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ หนังสือท่ี กค 0423.3/ว 439  
ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 
  - แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการกรมอนามัย เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมราชการ 
 - มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย หนังสือกรมอนามยัที่ สธ 0903.03/ว 1639 ลงวนัท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2561 
 - พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
 - มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจ้างข้ันต่ า ปี2556 
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2555 
 - ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน CSO 2013 
 - ประกาศนโยบายการควบคุมก ากับการบริหารของส านักส่งเสรมิสขุภาพ 
 - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 - แผนภาพการปฏิบัติงาน กระบวนงานด้นการเงิน 
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 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการประชุมสัมมนา 
 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการวิจัย 
 - คู่มือส าหรับผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ปี 2563 
6.ผลการด าเนินการขับเคลื่อน 
 - เผยแพร่นโยบาย มาตรการ ควบคุม ก ากับ การบริหารของหน่วยงาน ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน รายงานการประชุม One page เป็นต้น 
 - จัดท าบอร์ดส่งเสรมิความรู้ และประชาสมัพันธ์การก ากับ บริหารงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 - ศึกษาคู่มือการปฏิบตัิงาน เรื่องกระบวนการสนับสนุน กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
 - วิเคราะห์และจดัท ารายงาน ปค.4, ปค.5, แบบติดตาม ปค.5 และภาคผนวก ก และ ข 
 - ประชุมคณะท างานการควบคุม ก ากับ การบริหารของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 และมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท า Flow chart 
 - จัดท าแนวทางปฏิบัติ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 
 
2.2 ระดับความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุข  
 
มิติที่ 1  บุคลากรใน

องค์กรมีสุขภาพดี 
(Happy Body) 

 
 

 
 
 
 
1. ส่งเสริมให้บุคลากร
ส านักส่งเสริมสุขภาพมี
กิจกรรมทางกายเพิ่ม
มากขึ้น 
1.1 มีการพักเบรก
ระหว่างการท างานทั้ง
เพ่ือออกก าลังกายหรือ
ยืดเหยียดร่างกาย เวลา 
10.00 น. และเวลา 
15.00 น. (กิจกรรมใน
ภาพรวมของกลุ่มงาน) 
1.2 ทุก 1 - 2 ชั่วโมง
ในระหว่างการนั่งท างาน
ควรเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น 
ลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกาย 
ไปดื่มน้ า หรือเดินไปเข้า
ห้องน้ า เป็นต้น 
(กิจกรรมส่วนบุคคล) 

 
 
 
 
บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพมีกิจกรรมทาง
กายเพ่ิมมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และ
น าไปสู่การคืนข้อมูลให้
บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพทราบ
ความก้าวหน้าและเพ่ือ
ปรับแผนการส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางกายเพ่ิม
มากขึ้นในรอบ 6 เดือน
หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1.3 ระหว่างการประชุม 
ก่อนพักมีการขยับ
เคลื่อนไหวร่างกาย 
 
2. รณรงค์การปรับ
พฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันเพื่อให้มี
กิจกรรมทางกายเพิ่ม
มากขึ้น เช่น การเดินขึ้น
บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
การจอดรถไกลจากท่ี
ท างานมากข้ึน การลงรถ
ก่อนถึงป้าย เป็นต้น 
 
3. การจัดปัจจัยเอื้อต่อ
การเพิ่มกิจกรรมทาง
กาย 
3.1 จัดกิจกรรมขยับ
กายห่างไกลโรค ทุกวัน
พฤหัสบดีเวลา15.00น. 
3.2 รณรงค์ให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมขยับ
กายห่างไกลโรค 
3.3 สนับสนุนให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากสถานที่
ออกก าลังกายของกรม
อนามัยและกระทรวง
สาธารณสุขมากขึ้น 
ได้แก่ ฟิตเนส ลู่วิ่ง ลู่
จักรยาน 
 
4. ส่งเสริมให้มีการปรับ
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
เหมาะสม โดยการให้

 
 
บุคลากรมีความ
ตระหนักและน าไปสู่การ
ปรับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันเพ่ือเพ่ิม
กิจกรรมทางกายเพ่ิม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีกิจกรรมทาง
กาย ใช้ประโยชน์จาก
กิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และจากสถานที่ออก
ก าลังกายของกรม
อนามัยและกระทรวง
สาธารณสุขมากขึ้น 
 
 
 
 
 
บุคลากรมีความตื่นตัวใน
การปรับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
เหมาะสม โดยการลด
หวาน มัน 
 
 

 
 
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และ
น าไปสู่การคืนข้อมูลให้
บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพทราบและเพ่ือ
ปรับแผนการรณรงค์การ
ปรับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตให้มีกิจกรรมทาง
กายเพ่ิมมากข้ึนในรอบ 
6 เดือนหลัง 
 
 
 
 
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และ
น าไปสู่การคืนข้อมูลให้
บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพทราบ ตลอดจน
น าไปสู่การปรับแผนใน
รอบ 6 เดือนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลน าไปประกอบการ
ประเมินผลลัพธ์ค่าดัชนี
มวลกายภายหลังการ
ปรับพฤติกรรม 
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ความรู้รณรงค์ลด ละ 
เลิกน้ าหวานอาหารมัน 
 
5. ส่งเสริมการนอน
หลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
โดยการให้ความรู้เรื่อง
การนอนน้อยกับน้ าหนัก
ที่เพ่ิมขึ้นและการปรับ
พฤติกรรมเพ่ือให้นอน
หลับง่ายขึ้น 
 
6. ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
หาค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) บุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือ
ประเมินผลลัพธ์ตาม
แผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริมให้บุคลากร
สุขภาพดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลลัพธ์ของ
กระบวนการตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรมี
สุขภาพ 

ข้อมูลน าไปประกอบการ
ประเมินผลลัพธ์ค่าดัชนี
มวลกายภายหลังการ
ปรับพฤติกรรม 
 
 
 
 
ข้อมูลน าไปเปรียบเทียบ
กับข้อมูลก่อนการ
ปฏิบัติการตามแผน
ส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพ 
(ระดับ 5) 

รายการแก้ไข 
1.รายการข้อมลูที่น ามาใช้ 
-ข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
-สถานะสุขภาพ ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน (การค านวณค่าดัชนีมวลกายและการแบ่งระดับค่าดัชนีมวลกาย) 
2.ความรู้ที่น ามาใช้ 
-สถานะสุขภาพ ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน (การค านวณ BMI) 
3.จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
-ทุก 1 - 2 ช่ัวโมงในระหว่างการนั่งท างานควรเปลี่ยนอิรยิาบถ เช่น ลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกาย ไปดื่มน้ า หรือเดินไปเข้า
ห้องน้ า เป็นต้น (กิจกรรมส่วนบุคคล) 
-ระหว่างการประชุม ก่อนพักมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกาย 
-รณรงค์ให้มีการเดินเพิ่มมากข้ึน สง่เสริมใหม้ีการเดินขึ้น – ลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต ์
-สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากสถานท่ีออกก าลังกายของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขมากข้ึน ได้แก่ ฟิตเนส ลู่
วิ่ง ลู่จักรยาน 
-ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ลดหวาน – มัน 
-ให้ความรู้เรื่องการนอนหลับกับน้ าหนักตัวท่ีเพิ่มและปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้น 
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มิติที่ 2 การจัดการ
ข้อมูลและความรู้ 
(Data Management 
& Knowledge 
Management 
 
ระดับ 3 - ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน
แสดงเจตจ านงต่อการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้
เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วย
การสื่อสารถ่ายทอด
นโยบาย/มาตรการ/
ประเด็นความรู้ของ
หน่วยงาน ในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
จัดการข้อมูลและความรู้
อย่างเป็นระบบ รวมถึง
มอบหมายผู้บังคับบัญชา
ในระดับรองลงมา 
ติดตามการด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการ
ข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงาน 

- มีรายงานการติดตาม
การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ 
ทุกเดือนและน าขึ้นเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่10 ของ
เดือนถัดไป 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการส านักแสดง
เจตจ านงต่อการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้
เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วย
การสื่อสารถ่ายทอด
นโยบาย/มาตรการ/
ประเด็นความรู้ของ
หน่วยงาน ในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
จัดการข้อมูลและความรู้
อย่างเป็นระบบ รวมถึง
มอบหมายผู้บังคับบัญชา
ในระดับรองลงมา
ประกาศนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
- การประชุมส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 21 
มกราคม 2563 

 

- หนังสือแจ้งเวียน 
ประกาศนโยบายส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการจัดการ
ความรู้ เลขท่ี สธ 
0923.06/ว.774 วันที่ 
31 มค 2663 

- เผยแพร่ในเว็บไชต์ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ  ฯลฯ ที่
แสดง ให้เห็นการสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/
ความรู้ฯ (0.1) 
 
- เอกสารหลักฐานที่
แสดงการถ่ายระดับ
ตัวชี้วัดหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล 
 - เอกสารหลักฐานแสดง
รายงานการติดตามการ
ด าเนินงาน และ
หลักฐานแสดงการน าขึ้น
เว็บไซด์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ก าหนด 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2563 

ประกาศนโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรมีการจัดการความรู้ 
เลขที่ สธ 0923.06/ว.
774 วันที่ 31 มค 2663 
 
 
ภาพถ่ายใบประกาศ
นโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรมีการจัดการ
ความรู้ เผยแพร่ในเว็บ
ไซด์ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
ข้อมูลแสดงในเว็บไซด์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
งาน DM& KM 
 

 
หนังสือแจ้งเวียน  
ขอความร่วมมือจัดท า
ข้อมูลและความรู้ และ
ส่งสรุปรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์
การจัดการความรู้ แผน
การฯ เลขที่สธ
0923.06/163 ลง
วันที่ 4 มค 63 
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ระดับ 4 Output 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
และสรุปบทเรียน 
 
 

ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
และสรุปบทเรียน 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติ 
“การพัฒนาองค์ความรู้ใน
การจัดท าข้อมูลและ
ความรู้ สู่ความส าเร็จ
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง” 

บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพ จ านวน 2 รุ่น 

- เอกสารแสดงการ
ประเมินผลการด าเนินการ
และการสรุปบทเรียน 
 

 

บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพจ านวน  70 คน 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพขีด
ความสามารถ  
ด้านการจัดการข้อมูล
ความรู้อย่างมืออาชีพ 
2. เอกสารผลงาน
วิชาการจัดท าข้อมูล
ความรู้ การวิจัย และ
นวัตกรรม มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับภารกิจ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
 - รายงานผลการติดตาม
ก ากับตัวชี้วัด
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 
 

รายการแกไ้ข 
1.รายการข้อมลูที่น ามาใช้ 
-รายงานการวิเคราะห์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
-หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดท าข้อมูลและความรู้ และส่งสรปุรายงานการวิเคราะห์ 
-หนังสือแจ้งเวียน ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนองค์กรสร้างสขุ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
-แผนการพัฒนาการจดัการข้อมลูความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
2.ความรู้ที่น ามาใช้ 
-แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มติิ 2 ด้านการจดัการข้อมลูและความรู ้
-คู่มือการจัดท าแผนการจดัการความรู้ กพร. 
3.รายงานผลการวิเคราะห ์
-แผนการพัฒนาการจดัการข้อมลูความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563 
-ประกาศนโยบายส่งเสรมิให้บุคลากรมีการจดัการข้อมลูและความรู้อย่างเป็นระบบ 
 
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อ
องค์กร (Employee 
Engagement) 
 

1.ส านักขอความร่วมมือ
แต่ละกลุ่มงานคัดเลือก
บุคลากรในกลุ่มงานที่ชื่น
ชอบเป็นรายเดือน 
วัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง 
เชิดชูเกียรติคนดี และ

บุคลากรแต่ละกลุ่มงาน
คัดเลือกผู้ที่ชื่นชอบ
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
แล้วส่งชื่อให้กลุ่มสร้าง
เสริมฯ เพื่อประกาศผ่าน
ช่องทางโทรทัศน์ บริเวณ
ชั้น 1 อาคาร 7 

บุคลากรที่กระท าความดี 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย
จากเพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้บริหาร 
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สร้างความผูกพันใน
องค์กร 
 
 

2.ส านักจัดให้มีการออก
ก าลังกายทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 15.00 
– 16.00 น. ณ ลาน
จอดรถส านัก และตาม
อัธยาศัย 
 
3.จัดท าการ์ดอวยพรวัน
เกิดให้แก่บุคลากรที่มีวัน
คล้ายวันเกิดในแต่ละ
เดือน และอวยพรน าโดย
ผู้อ านวยการส านักใน
การประชุมส านักทุก
เดือน 
 
4.แจ้งเวียนมาตรการ 
และกิจกรรมส าคัญตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ส านักจัดออกก าลังกายทุก
วันพฤหัสบดี โดยมีคนเข้า
ร่วมอย่างน้อยกลุ่มละ 2 
คน ทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรม 
 

 

จัดท าการ์ดอวยพรวันเกิด 
และผู้อ านวยการน าอวย
พร ในงานประชุมส านัก 
โดยบุคลากรที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 
เข้าร่วมเกินร้อยละ 90 
 

 

ท าหนังสือแจ้งเวียน
มาตรการ กิจกรรมส าคัญ
ตามข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายแก่ทุกกลุ่มงาน 

 
 
บุคลากรร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างให้มีสุขภาพดี 
 
 

 
บุคลากรได้รับการเห็น
คุณค่าผ่านการอวยพร
วันเกิด 
 
 
 
 
 
บุคลากรในส านักทุกคน
ได้รับทราบมาตรการ 
และกิจกรรมส าคัญตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รายการแกไ้ข  
1.รายการข้อมลูที่น ามาใช้  
ไฟล์ใหม่ ดังนี ้

- หลักฐานระดับ 1 ผลการส ารวจข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร ส านกัส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562  
- หลักฐานระดับ 1 ผลการส ารวจความผูกพันต่อองค์กร ส านักส่งเสริมสุขภาพ รอบท่ี 1 ปี 2563  
- หลักฐานระดับ 1 ผลการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรจากแบบส ารวจเพิ่มเติมของส านักส่งเสริมสุขภาพ  

          - หลักฐานระดับ 1 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของส านักส่งเสริมสุขภาพ  
2. ความรู้ที่น ามาใช้ 
 เพิ่มเตมิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  “คู่มือความสุข 8 ประการในท่ีท างาน HAPPY WORK PLACE” 
3. รายงานผลการวิเคราะห ์
 หลักฐานระดับ 1 รายงานการวเิคราะหส์ถานการณ์ความผูกพันต่อองค์กรของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
8. รายงานผลการขับเคลื่อน 
 เนื่องจากอันเดิม 1 กิจกรรมแนบ 1 file จึงแก้ไขโดยน า file ออกท้ังหมด และแกไ้ขใหม่โดยทุกกิจกรรมที่ท า
แนบ 1 file คือ หลักฐานระดับ 4 หลักฐานการมสี่วนร่วมของบุคลากรต่อการจดักิจกรรมตา่งๆ  
File ที่แนบตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

  - หลักฐานระดับ 2 แผนปฏบิัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้เป็นองค์กรสร้างสุข ปี 2563 
- หลักฐานระดับ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้างความผูกพันให้เป็นองค์กรสร้างสุขฯ 
- หลักฐานระดับ 3 รายงานประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพเดือนมกราคม หน้า 3 วาระที่ 1 ข้อ 1_5 
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- หลักฐานระดับ 3 การสื่อสารถ่ายทอดโยบายมาตรการ 
- หลักฐานระดับ 3 รายงานประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพเดือนกมุภาพันธ์   

 
2.3 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

1.ประชุมติดตาม ก ากับ 
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ในเวที
ประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
 

2.ประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
วันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
 
3.จัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายทุกวันที่ 15 
ของเดือน 
 
4.บันทึกรายงานแผน/
ผลการใช้งบประมาณใน
ระบบ DOC และปรับ
แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
5.เสนอแผนส ารองเพ่ือ
ปรับให้เกิดการใช้
งบประมาณได้ตาม
เป้าหมาย 

-รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ทุกวันที่ 
15 ของเดือน และอัพ
โหลดเว็บไซต์ 

 
-ประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
วันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
 

 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2564 
อยู่ที่ร้อยละ 73.13 (ไม่
รวมงบนมเอดส์) 
 

รายการแกไ้ข  
1.รายการข้อมลูที่น ามาใช้  
-แต่งตั้งคณะท างานตดิตามเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
-รายงานผลการตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 
-รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าเดือนมกราคม 2563 
-รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
-ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจา่ยงบประมาณปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นรายไตรมาส 
2.รายงานผลการวิเคราะห ์
-รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
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2.4 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนกรมอนามัย
ก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตาม
แนวทาง PMQA 
2558/ PMQA 4.0 

-ประชุมคณะกรรมการ
PMQA เพ่ือทบทวนและ
จัดท าแผนการ
ด าเนินงานหมวด3 
หมวด 4 และหมวด 5 

- สรุปประชุม
คณะกรรมการPMQA 

- แนวทางการ
ด าเนินงานPMQA หมวด
3 หมวด 4 และหมวด 
5 

รายการแกไ้ข 
จากการประชุมจัดท าข้อมลูร่วมกนัในท่ีประชุม PMQA เห็นควรเพิม่แผนด าเนินงาน ได้แก่  
1.ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อทบทวนและจัดท าแผนขับเคลือ่นองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (หมวด 3,4,5) 
2.ประชุมคณะกรรมการ PMQA  เพื่อทบทวนและจัดท าแผนขับเคลือ่นองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (ครั้งท่ี 2) ในหมวดที่
เหลือ และการพัฒนาฐานข้อมลูในรูปแบบดิจิทลั 
3.ประชุมคณะกรรมการ PMQA  เพื่อทบทวนและจัดท าแผนขับเคลือ่นองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 เพือ่ติดตามการ
ด าเนินงาน  
 
2.5 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน 

1.ประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
2.สรุปรายงานผลร้อยละ
การเบิกจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
3.วางระบบติดตาม/
ก ากับการด าเนินงาน
ตามแผนเป็นประจ า
สม่ าเสมอ                          
4.น าเสนอแผนและผล
การด าเนินงานในที่
ประชุมประจ าเดือนของ
ส านักเพ่ือเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารตัดสินใจ 

-ก ากับติดตาม ผลการ
ด าเนินงานจากการ
ประชุมประจ าเดือน 
-ประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
วันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
 

ไม่มีการปรับกิจกรรม  

 1 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  2 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เพ่ิมเข้ามา โดยน ามาคิดเป็น 30% ของผลการปฏิบัติงานคือการ3 

ตอบโต้ข่าวสารด้านสุขภาพ RRHL โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานของส านักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสร้างเสริม4 



ศักยภาพฯ รับหน้าที่ผู้ประสานงานเพ่ือรับประสานข้อมูลจากส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 ฯ  1 

และชี้แจงให้กับคณะท างานเพ่ือจัดท าข้อมูลตอบโต้ ลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยกลุ่มสร้างเสริมเป็นผู้2 

ประสานการลงข้อมูลและให้คะแนน  โดยประเด็นตอบโต้ แบ่งเปน็ 3 

- ประเด็นที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มวัย ประสานส่งให้กลุ่มวัยเป็นผู้ตอบโต้  4 

- ประเด็นทั่วไป  ที่ไม่ระบุกลุ่ม ให้คณะท างานประชุมร่วมกันว่าควรส่งให้กลุ่มไหนเป็นผู้ตอบ  5 

 6 

มติที่ประชุม  รับทราบ 7 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 8 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

 นางสาวภารินี  หงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


