
รายงานการประชุมรายงานผลตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 

4/2563 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในสํานักสงเสริมสุขภาพ 

ครัง้ท่ี 2/2563 

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 

------------------------------------- 

ผูมาประชุม  

1. นางสาวพิริยา  วัฒนารุงกานต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
2. นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
3. นางนงลักษณ  รุงทรัพยสิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นางนิภา  แยมพันธ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวภารินี  หงษสุวรรณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
6. นางสาวอรอุมา   โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
7. นางอาริสรา  ทองเหม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
8. นางสาวกมลนิตย มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
9. นางบังอร  สุภาเกตุ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
10.  นางวิชชุพร  เกตุไหม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
11.  นางสาวปยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12.  นางมะลิวัลย  ใจตรง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
13.  นางสาวสงกรานต  กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุข 
14.  นางสาวปราณี  พงษจินดา นักวิชาการสาธารณสุข 
15.  นางสาวธีระนุช  อินสอน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
16.  นางสาววิไลวรรณ  รักไร  นักวิชาการพัสดุ 
17.  นางสาวณัฏฐพัชร  พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
18.  นางสาวศิรินภา  ภูเทศ  เจาพนักงานพัสดุ 
19.  นางสาวปยนนัท เกตุตรีกรณ พนักงานธุรการ ส 3 
20.  นางภรดาภา  ศรพรหม พนักงานพิมพดีด ส 4 

 
 
 

 
 

 

 



 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

2.1 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักสงเสริมสุขภาพครั้งท่ี 3 

และการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563   

ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3  

 

วาระ 3 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

  

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วดั 1.1-1.3,1.9,1.16,2.1-2.5 โดยผูรับผิดชอบตัวชี้วัด/ผูแทนกลุม 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 

1.1 อัตราสวน 
การตาย
มารดาไทย
ตอการเกิด
มีชีพแสน
คน 

 

 1.ประเมินและ
รับรองมาตรฐาน
งานอนามัยแม
และเด็ก
โรงพยาบาล
สุรินทร จังหวัด
สุรินทร วันท่ี 4-5 
มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาล
สุรินทรผานการ
ประเมินและ
รับรองมาตรบาน
งานอนามัยแมและ
เด็กอยางมีเง่ือนไข 
โดยโรงพยาบาล
สุรินทรตอง
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานใน
คลินิกหลังคลอดให
เปนไปตาม
มาตรฐานภายใน 
3-6 เดือนและ
ขอรับการ
ประเมินผลจาก
ศูนยอนามัยท่ี 9 
อีกครั้ง  

  อัตราการตายมารดาไทยไมเกินรอยละ 17 
ตอการเกิดมีชีพแสนคน 
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2.ประชุมราง
มาตรฐาน
เครือขายบริการ
สุขภาพระดับ
จังหวัดวันท่ี 13 
มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

3.ยกเลิกการ
ประชุมการใชงาน
โปรแกรมประเมิน
คัดกรองความ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ 
(SAVE MOM) 
วันท่ี 19-20 
มีนาคม 2563  
เนื่องจาก
สถานการณ 
COVID-19 

 

 

 

 

 
 

- ผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาราง
มาตรฐาน PNC  
มีมติให 
1.ปรับมาตรฐาน
ใหเขมขนและ
สอดคลองกับ
มาตรฐานงาน
อนามัยแมและ
เด็กท่ีมีอยู  

2.นําเสนอราง 
PNC ในการ
ประชุม MCH 
Board ชาต ิ
 
 

จากการประชุม
คณะผูบริหารวันท่ี 
17 มีนาคม เรื่อง
สถานการณการ
ระบาดของเชื้อ 
COVID19 ใน
ประเทศไทย คณะ
ผูบริหารจึงมีมติให
งดการประชุมท่ีมีผู
รวมประชุม การใช
งานโปรแกรม
ประเมินคัดกรอง
ความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ (SAVE 
MOM) วันท่ี 19-
20 มีนาคม 
2563 เพ่ือความ
ปลอดภัยดาน
สุขภาพของ
บุคคลากร ลดการ
เคลื่อนยายคน ลด
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ความแออัด และ
ลดโอกาสเสี่ยงตอ
การสัมผัสเชื้อฯ 

1.2 รอยละของ
เด็กอายุ 0-5 ป 
ท้ังหมดตามชวง
อายุท่ีกําหนดมี
พัฒนาการ
สมวัย 

1. การประชุม
คณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. การประชุม
คณะทํางานการ
สงเสริมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมใน
สถาน
ประกอบการ 

 ท่ีประชุมมีมติปรับ
แกไข (ราง) 
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง 
แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารก
สําหรับเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 และ 
(ราง) ประกาศ
คณะกรรมการ
ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารก
สําหรับเด็กเล็ก 
เรื่อง หลักเกณฑ
การเปรียบเทียบ 
พ.ศ. 2561 ตาม
ขอเสนอแนะของ
อนุกรรมการ 

1. ท่ีประชุม
วางแผนเตรียมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนม
แมในสถาน

 เด็กแรกเกิด-ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยาง
เดียวรอยละ 62.22 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 

ประกอบการใน
เดือนมิถุนายน 
2. ท่ีประชุมวาง
แผนการสํารวจ
สถานการณการจัด
มุมนมแมในสถาน
ประกอบกิจการ 
ผานระบบออนไลน 

1.3 อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-
19 ป ตอ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 ป 
พันคน 
 
 

1. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการการ

พัฒนาแนว

ทางการสงเสริม

สุขภาพเด็กพิเศษ 

 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดทําเครื่องมือ
วิจัยภาวะโลหิต
จางในเด็กวัยเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รางเครื่องมือ
การประเมิน
สุขภาพและการคัด
กรองเด็กพิเศษ 
  
 
 
 
 

1. เครื่องมือวิจัย

ภาวะโลหิตจางใน

เด็กวัยเรียน 

- แบบสอบถาม

ความรู เจตคติ ใน

การปองกันภาวะ

โลหิตจางในเด็กวัย

เรียน 

-การพัฒนารูปแบบ
การใหความรู
เก่ียวกับการ
ปองกันและควบคุม
โรคธาลัสซีเมีย 
และภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุ
เหล็ก ดวยการ
พัฒนาสื่อการเรียน

1. การดําเนินงานระดับนโยบายสูพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดําเนินงานรวมกัน

อยางเปนรูปธรรม 

2. หลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 
แบบบูรณาการ และ Active Learning  

 

1. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ

ภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน  

2. ยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวังและ
ฐานขอมูลรวม 
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การสอน ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม
กับชวงวัยของเด็ก 
และเหมาะกับยุค 
Destructive 
ภายใต Setting 
Approach 

1.๙ รอยละของ
เด็กอายุ 6-14 
ป  สูงดีสมสวน 
 

1. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การ

จัดทําเครื่องมือ

วิจัยภาวะโลหิต

จางในเด็กวัยเรียน 

1. เครื่องมือวิจัย

ภาวะโลหิตจางใน

เด็กวัยเรียน 

- แบบสอบถาม

ความรู เจตคติ ใน

การปองกันภาวะ

โลหิตจางในเด็กวัย

เรียน 

-การพัฒนารูปแบบ
การใหความรู
เก่ียวกับการ
ปองกันและควบคุม
โรคธาลัสซีเมีย 
และภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุ
เหล็ก ดวยการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม
กับชวงวัยของเด็ก 
และเหมาะกับยุค 
Destructive 
ภายใต Setting 
Approach 

1. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจดัการ

ภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน  

2. ยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวังและ
ฐานขอมูลรวม 
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1.16 รอยละ
ของวัยทํางาน
อายุ 25-59 ป 
ท่ีมีการ
เตรียมการเพ่ือ
ยามสูงอายุดาน
สุขภาพโดยการ
มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค รอยละ 
30 

1. กิจกรรมตาม
ภาวะฉุกเฉิน โรค
ระบาดไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID 19) 
วันท่ี16 มีนาคม 
2563 

-ผูเขารวมอบรม/
ผูปกครองและครูพ่ี
เลี้ยง 50 ราย เขา
รวมกิจกรรมเพ่ือ
สรางความรูในการ
ปองกันโรคติดตอ 
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 
19) 

1.ผูเขารวมอบรม(ผูปกครองและครูพ่ีเลี้ยง) 
มีความรูในการปองกันโรคติดตอ ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19) 

2.ผูเขารวมอบรมทราบแนวการปฏิบัติตาม
หลักในการปองกันโรคโรคติดตอ ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19)/ SOCIAL 
DISTANCING 

2.การสราง
ความรู ความ
เขาใจ การ
ปองกันโรคไวรัส
โคโรนา COVID – 
19 * อาการ
ท่ัวไปของโรค 
COVID - 19 * 
การลางมือ 7 
ข้ันตอน * การ
สวม และวิธีการ
ท้ิงหนากาก
อนามัย 

2.ผูเขารวมอบรม
บริษัทฮิโรเซมิสึ 
จังหวัดชลบุร) 85 
ราย ไดรับความรู
ในการปองกัน
โรคติดตอ ไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID 19) 

2.ผูเขารวมอบรมมีความรูและทักษะในการ
ปองกันโรคติดตอ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 

-ผูเขารวมอบรมทราบแนวการปฏิบัติตาม
หลักในการปองกันโรคโรคติดตอ ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19)/ SOCIAL 
DISTANCING 

3.การประชมุ
เตรียมความ
พรอมครูผูสอนใน
การนําหลักสูตร
นักพัฒนาสุขภาพ
ในสถานประกอบ
กิจการไปใช 
 

3.มีผูเขารวมการ
พัฒนาทักษะและมี
ความพรอมในการ
เปนครูผูสอน 14 
คน 
 

3.ผูเขารวมการอบรมมีทักษะและมีความ
พรอมในการจัดกระบวนการเรียนรู 

 

4.การประชมุ
เสนอรับรอง
หลักสูตร
นักพัฒนาสุขภาพ
ในสถานประกอบ
กิจการ 

4.เกิดความรวมมือ
ระหวางกรม
อนามัยและกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน
ในการนําหลักสูตร

4.มีหลักสูตรท่ีผานการรับรองโดยกระทรวง
แรงงาน 
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นักพัฒนาสุขภาพ
ไปใช 

 5.การจัดทําสื่อ
ประกอบการ
เรียนรูดวยตนเอง
สําหรับแกนนําใน
สถานประกอบ
กิจการ 

5.มีสื่อ
ประกอบการเรียนรู
ดวยตนเองสําหรับ
แกนนําในสถาน
ประกอบกิจการ 

5.แกนนํามีความรูและทักษะในการนําชุด
ความรูสุขภาพ10เรื่องไปใชในการ
ดําเนินงาน 

2.1 รอยละ
ความสําเร็จของ
การควบคุม
กํากับการ
บริหารงาน 

1. ทบทวนผล
การวิเคราะห
ระดับความสําเร็จ
ของการควบคุม 
การกํากับดูแล 
การบริหารงาน
ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ ประจําป 
2562  
 
 
2. ทบทวน
แผนการดําเนิน
ตัวชี้วัด 2.1 
ระดับความสําเร็จ
การควบคุม การ
กํากับดูแล การ
บริหารงาน ของ
สํานักสงเสริม
สุขภาพ ประจําป 
2563 
3. เผยแพร
นโยบาย 
มาตรการ ควบคุม 
กํากับ การบริหาร
ของหนวยงาน 
ทางชองทางการ
สื่อสารตางๆ ของ

1. ผลการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จ
ของการควบคุม 
การกํากับดูแล การ
บริหารงาน 
ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ ประจําป 
2562 
 
 
 
2. แผนการดําเนิน
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับ
ความสําเร็จการ
ควบคุม การกํากับ
ดูแล การ
บริหารงาน ของ
สํานักสงเสริม
สุขภาพ ประจําป 
2563 
 
3. ขอมูลการ
เผยแพร นโยบาย 
มาตรการ ควบคุม 
กํากับ การบริหาร
ของหนวยงาน ทาง
ชองทางการสื่อสาร
ตางๆ ของสํานัก

1. ทราบถึงปญหาและแนวทางการ
ดําเนินงานการควบคุม การกํากับดูแล การ
บริหารงานของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
ประจาํป 2562 
 

 

 

 

2. มีทิศทางการดําเนินตัวชี้วัด 2.1 ระดับ
ความสําเร็จการควบคุม การกํากับดูแล           
การบริหารงานของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
ประจาํป 2563 
 
 
 
 
 
 
3. ผูบริหาร บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ 
และประชาชนท่ัวไปทราบถึงนโยบาย 
มาตรการ ควบคุม กํากับ การบริหารของ
สํานักสงเสริมสุขภาพ 
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สํานักสงเสริม
สุขภาพ เชน 
เว็บไซต 
หนังสือเวียน 
รายงานการ
ประชุม One 
page เปนตน 
 
 
4. จัดทําบอรด
สงเสริมความรู 
และ
ประชาสัมพันธ
การกํากับ 
บริหารงานของ
สํานักสงเสริม
สุขภาพ 
 
5. มีการจัดทํา
รายงานสรุปผล
การประชุม กํากับ 
ติดตาม  ผลการ
ดําเนินงานทุก
เดือน 
 
 
 6. รวบรวม
ขอมูล และ
วิเคราะหขอมูล
ผลการดําเนินงาน 
ควบคุม กํากับ 
การบริหารของ
สํานักสงเสริม
สุขภาพ  
 

สงเสริมสุขภาพ 
เชน เว็บไซต 
หนังสือเวียน 
รายงานการประชุม 
One page 
 
 
 
 
4. มีบอรดสงเสริม
ความรู และ
ประชาสัมพันธการ
กํากับ บริหารงาน
ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ จํานวน 1 
ครั้ง  
  
 
5. รายงานผลการ
ดําเนินงาน ควบคุม 
กํากับ การบริหาร
ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ 
ประจําเดือน
มีนาคม 2563  
 
6. ขอมูลท่ีลงใน
ระบบ DOC 
ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผูบริหาร บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ 
และประชาชนท่ัวไปทราบการดําเนินงาน 
ควบคุม กํากับ การบริหารของสํานักสงเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
5. บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพรับทราบ 
  
 
 
 
 
 
 
6. ขอมูลท่ีลงในระบบ DOC ประจําเดือน
มีนาคม 2563 
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2.2 ระดับ
ความสําเร็จของ
การขับเคล่ือน
องคกรสรางสุข  
 
มิติท่ี 1  

บุคลากรใน
องคกรมี
สุขภาพดี 
(Happy 
Body) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 1 .  ส ง เสริมให
บุคลากร สํานัก
สงเสริมสุขภาพมี
กิจกรรมทางกาย
เพ่ิมมากข้ึน 
1 . 1  มี ก า ร พั ก
เบรกระหวางการ
ทํ า ง า น ท้ั ง เ พ่ื อ
อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย
ห รื อ ยื ด เ ห ยี ย ด
ร า ง ก า ย  เ ว ล า 
10.00 น. และ
เวลา 15.00 น. 
( กิ จ ก ร ร ม ใ น
ภาพรวมของกลุม
งาน) 
1.2 ทุ ก  1  -  2 
ชั่วโมงในระหวาง
การนั่งทํางานควร
เปลี่ยนอิริยาบถ 
เ ช น  ลุ ก ข้ึ น ยื ด
เหยียดรางกาย ไป
ดื่มน้ํา หรือเดินไป
เขาหองน้ํา เปน
ตน (กิจกรรมสวน
บุคคล) 
1.3 ระหวางการ
ประชุม กอนพักมี
การขยับ

 
 
 
 
 
 
 บุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพมี
กิจกรรมทางกาย
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
ขอมูลเพ่ือวิเคราะหและเพ่ือปรับแผนการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในรอบ      6 เดือน
หลัง ใหเหมาะสมกับสถานการณโควิด-19 
ระบาด 
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เคลื่อนไหว
รางกาย 
 
2. รณรงคการ
ปรับพฤติกรรม
การใช
ชีวิตประจําวัน
เพ่ือใหมีกิจกรรม
ทางกายเพ่ิมมาก
ข้ึน เชน การเดิน
ข้ึนบันไดแทนการ
ใชลิฟต การจอด
รถไกลจากท่ี
ทํางานมากข้ึน 
การลงรถกอนถึง
ปาย เปนตน 
 
 3. การจัดปจจัย
เ อ้ือตอการเ พ่ิม
กิจกรรมทางกาย 
3.1 จัดกิจกรรม
ขยับกายหางไกล
โ ร ค  ทุ ก วั น
พฤหัสบดี  เวลา 
15.00 น และ
ร ณ ร ง ค ใ ห
บุคลากรเขารวม
กิจกรรม 
3.2 สนับสนนุให
มีการใชประโยชน
จากสถานท่ีออก
กําลังกายของกรม
อนามัยและ
กระทรวง
สาธารณสุขมาก

 
 
 
บุคลากรมีความ
ตระหนักและ
นําไปสูการปรับ
พฤติกรรมการใช
ชีวิตประจําวันเพ่ือ
เพ่ิมกิจกรรมทาง
กายเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
งดการจัดกิจกรรม
ขยับกายหางไกล
โรคและไมใช
ประโยชนจาก
สถานท่ีออกกําลัง
กายของกรม
อนามัยและ
กระทรวง
สาธารณสุขมากข้ึน 
ไดแก ฟตเนส ลูวิ่ง 
ลูจักรยานเนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของโค
วิด-19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขอมูลเพ่ือวิเคราะหและเพ่ือปรับแผนการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในรอบ  6 เดือน
หลัง ใหเหมาะสมกับสถานการณโควิด-19 
ระบาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลเพ่ือวิเคราะหและนําไปสูการปรับแผน
ในรอบ 6 เดือนหลัง 
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ข้ึน ไดแก ฟตเนส 
ลูวิ่ง ลูจักรยาน 
  
4. สงเสริมใหมี
การปรับ
พฤติกรรมการ
รับประทาน
อาหารท่ี
เหมาะสม โดย
การใหความรู
รณรงคลด ละ 
เลิกน้ําหวาน
อาหารมัน 
 
 
5.  สงเสริมการ
น อ น ห ลั บ
พั ก ผ อ น ใ ห
เพียงพอ 
โดยการใหความรู
เรื่องการนอนนอย
กับน้ําหนักท่ี
เพ่ิมข้ึนและการ
ปรับพฤติกรรม
เพ่ือใหนอนหลับ
งายข้ึน 
 
6. ช่ังน้ําหนักวัด
ส ว น สู ง  ห า ค า
ดั ช นี ม ว ล ก า ย 
(BMI) บุคลากร
สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ  เ พ่ื อ
ประเมินผลลัพธ
ตามแผนปฏิบั ติ
ก า ร ใ น ก า ร

 
 
 
 
 
บุคลากรมีความ
ตื่นตัวในการปรับ
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร
ท่ีเหมาะสม โดย
การลดหวาน มัน 
 
 
 
 
 
บุคลากรมีความรู
และตื่นตัวในการ
ปรับพฤติกรรมการ
นอนหลับพักผอน
เพียงพอมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลลัพธ
ของกระบวนการ
ตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร
ในองคกรมีสุขภาพ 

 
 
 
 
 
ขอมูลนําไปประกอบการประเมินผลลัพธคา
ดัชนีมวลกายภายหลังการปรับพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลนําไปประกอบการประเมินผลลัพธคา
ดัชนมีวลกายภายหลังการปรับพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลนําไปสูการปรับกิจกรรมสงเสริมให
บุคลากรมีสุขภาพดีในรอบ 6 เดือนหลัง โดย
คํานึงถึงภาวะเสี่ยงคือการระบาดของโควิด-
19 
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ส ง เ ส ริ ม ใ ห
บุคลากรสุขภาพด ี
 

มิติท่ี 2 การ
จัดการขอมูล
และความรู 
(Data 
Management 
& Knowledge 
Management 
 
ระดับ 3 - 
ผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน
แสดงเจตจํานง
ตอการ
ขับเคลื่อน
หนวยงานใหเปน
องคกรสรางสุข 
ดวยการสื่อสาร
ถายทอด
นโยบาย/
มาตรการ/
ประเด็นความรู
ของหนวยงาน 
ในการสงเสริม
ใหบุคลากรมีการ
จัดการขอมูล
และความรูอยาง
เปนระบบ 
รวมถึง
มอบหมาย
ผูบังคับบัญชาใน
ระดับรองลงมา 
ติดตามการ
ดําเนินการจัดทํา

 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนวยงาน
รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหความรูท่ี
จําเปน (Critical 
Knowledge) / 
สถานการณ
ปญหาการ
ดําเนินงานใน
ความรับผิดชอบ 
กับชองวาง (Gap) 
ของความรูของ
บุคลากร และ
จัดทําสรุป
รายงานการ
วิเคราะหการ
จัดการขอมูลและ
ความรูของ
บุคลากรเปน
ภาพรวมของ
หนวยงาน 
 
2. หนวยงาน
จัดทําแผนการ
จัดการขอมูลและ
ความรูของ

 

 

 
 
 
 
 

- การสํารวจผลงาน
วิชาการและการ
วิจัย ป 2562 
 
- มีการวิเคราะห
สถานการณความรู
ของบุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพ
รายงานการประชุม
ประจําเดือนของ
สํานักสงเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดทํา
แผนการจัดการ
ขอมูลและความรู
ของหนวยงาน และ

 
 
 
 
 
 
 
 
- สรุปรายงานขอมูลการสํารวจการผลิตผล
งานวิชาการและการวิจัย สํานักสงเสริม
สุขภาพป 2562 
 
- สรุปรายงานการวิเคราะหความรูของ
บุคลากรในหนวยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  แผนการพัฒนาการจัดการขอมูลความรู 
งานวิจัยและนวัตกรรม สํานักสงเสริมสุขภาพ 
ป 2563 ผูรับผิดชอบกลุมสนับสนุนวิชาการ
และการวิจัย 
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แผนการจัดการ
ขอมูลและ
ความรูของ
หนวยงาน 

- มีรายงานการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองฯ ทุก
เดือนและนําข้ึน
เว็บไซดของ
หนวยงาน
ภายในวันท่ี10 
ของเดือนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานโดยใช
กระบวนการ
จัดการความรู 
(ศึกษาไดจากคูมือ
กระบวนการ
จัดการความรูของ
สํานัก
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ) 
 
3. ผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน
แสดงเจตจํานงตอ
การขับเคลื่อน
หนวยงานใหเปน
องคกรสรางสุข 
ดวยการสื่อสาร
ถายทอด
นโยบาย/
มาตรการ/
ประเด็นความรู
ของหนวยงาน ใน
การสงเสริมให
บุคลากรมีการ
จัดการขอมูลและ
ความรูอยางเปน
ระบบ รวมถึง
มอบหมาย
ผูบังคับบัญชาใน
ระดับรองลงมา 
ติดตามการ
ดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการ
ขอมูลและความรู
ของหนวยงาน  

กําหนด
ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูอํานวยการได
ประกาศสํานัก
สงเสริมสุขภาพ
เรื่องนโยบาย
สงเสริมใหบุคลากร
มีการจัดการขอมูล
และความรูอยาง
เปนระบบ เม่ือวันท่ี 
21 มกราคม 
2563 
 
- ทําหนังสือถึง
หัวหนากลุม/ฝาย 
เพ่ือขอความ
รวมมือใหบุคลากร
ของทานสง ขอมูล 
& ความรู  สงเปน
เอกสารผาน
คณะกรรมการ
วิชาการและการ
วิจัยของแตละกลุม
ชวยพิจารณา
กลั่นกรอง กอนสง
หัวหนากลุมงาน/
ฝายและสงผลงาน
เปนเอกสารและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือแจงเวียนเรื่องขอสงประกาศสํานัก
สงเสริมสุขภาพ เรื่อง“นโยบายสงเสริมให
บุคลากรมีการจัดการขอมูลและความรูอยาง
เปนระบบ”เลขท่ี ส.ธ 0923.06/ว.774 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
- มีการติดตามขอมูลการจัดการความรู
รายบุคคลโดยขอใหสงเปนเอกสารผาน
คณะกรรมการวิชาการและการวิจัย ของแต
ละกลุมชวยพิจารณากลั่นกรอง กอนสง
หัวหนากลุมงาน/ฝาย ขอใหสงผลงานเปน
เอกสารและรูปแบบไฟล มาท่ีกลุมสนับสนุน
วิชาการและการวิจัย   
Email:Research.anamai.62@gmail.com 
ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือนกอนเสนอ 
ผูอํานวยการ   
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ระดับ 4 
Output 
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผน และสรุป
บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Outcome 
ผลลัพธของ
กระบวนการ
ตามแผนการ
จัดการขอมูล

- มีรายงานการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองฯ ทุกเดือน
และนําข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงาน
ภายในวันท่ี 
10 ของเดือน
ถัดไป 
 
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผน และสรุป
บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบไฟล มาท่ี
กลุมสนับสนุน
วิชาการและการ
วิจัย  เพ่ือนําเสนอ
ผูอํานวยการเพ่ือ
เผยแพรผานเว็บ
ไซดสํานักสงเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
- บุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพ
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถและ
ดานการจัดการ
ขอมูลและความรู 
ผานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการ
ขอมูลและความรู 
โดยไดดําเนินการ
จัดประชุม 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 จัดประชุม
วันท่ี 17 - 18 
กุมภาพันธ 2563 
ครั้งท่ี 2 จัดประชุม 
วันท่ี 24 - 25 
กุมภาพันธ 2563 
 

- หลักฐานแสดงการ
นําขอมูล & ความรู 
ข้ึน Website สํานัก
สงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือเผยแพร  ผานเว็บไซดสํานักสงเสริม
สุขภาพ 
- บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพจํานวน  70 
คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถ ดานการจัดการขอมูลความรู
อยางมืออาชีพ 
- เอกสารผลงานวิชาการจัดทําขอมูลความรู 
การวิจัย และนวัตกรรม มีคุณภาพและ
สอดคลองกับภารกิจดานการสงเสริมสุขภาพ 
- รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด
ประจําเดือน ก.พ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พบวารอยละ 99 
ของบุคลากรในสํานักสงเสริมสุขภาพนํา
ขอมูล & ความรู ข้ึน Website หนวยงาน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 10 มี.ค. 2563)   
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และความรูของ
หนวยงาน 

 

 

 
 
 

 - หนังสือจากกลุม
สนับสนุนวิชาการ
และการวิจัย ถึง 
ผูอํานวยการ ขอนํา
ขอมูลเผยแพรในเว็บ
ไซดสํานักสงเสริม
สุขภาพ เลขท่ี ส.ธ  
0923.06/1276  
วันท่ี 12 ก.พ 
2563  
หนังสือขอสง
สรุปผลขอมูลการ
จัดการความรู 
เลขท่ี ส.ธ  
0923.06/1314  
วันท่ี 26 ก.พ 
2563 

มิติท่ี 3 ความ
ผูกพันตอ
องคกร 
(Employee 
Engagement) 
 

1ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการ
อบรมใหกับ
บุคลากรผานสื่อ
ชองทางตางๆ 
ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ 
 
  
2. ยกยองชมเชย
ผูมีจิตใจดี มี
คุณธรรม 
4.แจงเวียน
มาตรการ และ
กิจกรรมสําคัญ
ตามขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 
 
 

มีเผยแพรขอมูล
ขาวสารการรับสมัคร
ศึกษาตอ การอบรม
ตางๆ ผานชองทาง
ไลนของสํานัก
สงเสริมสุขภาพ และ
หนังสือเวียน 
 

 

คัดเลือกบุคลากร
จากแตละกลุมเปน
ประจําทุกเดือน        
1 คน/ 1 กลุม 

 

  

 

 

 

บุคลากรไดรับทราบขอมูลรวดเร็ว และท่ัวถึง
ทุกครั้งท่ีมีขาวสารใหมผานชองทางไลนของ
สํานักสงเสริมสุขภาพ และหนังสือเวียน 
**อาจมีการปรับแผนใหเขาการสถานการณ
หากเจาหนาท่ีตองทํางานท่ีบาน  
 
 
 
  
มีบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 1 คน/ 1 
กลุม ในเดือนมีนาคม       จํานวน 8 ราย  
** อาจมีการปรับแผนในเขากับสถานการณ
ในภายหลัง 
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3. จัดสวัสดิการ
ด า น ก า ร อ อ ก
กํ า ลั ง ก า ย ใ น
หนวยงาน และมี
โ ค ร ง ก า ร ท่ี
เก่ียวของกับการ
ออกกําลังกาย 
-สํานักสงเสริม
สุขภาพจัด
กิจกรรมการออก
กําลังกายสัปดาห
ละ 1 ครั้ง ทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 
15.00 น. 
 
4. จัดสวัสดิการ
แกบุคลากรหรือ
คนในครอบครัวท่ี
เจ็บปวย/
เสียชีวิต/คลอด
บุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดทําชองทาง
รับฟงความ
คิดเห็น/
ขอเสนอแนะ 
 
 
 

งดการจัดกิจกรรม
ขยับกายหางไกลโรค
เนื่องจาก
สถานการณการแพร
ระบาดของ 
COVID19 

 

 

 

 

 

 

 
 

บุคลากรไดรับการ
สนับสนุนสวัสดิการ
จากสํานักสงเสริม
สุขภาพในวาระ
ตางๆ ตามความ
เหมาะสม 

 

 

 

 

 
 

 

จัดใหมีชองทางใน
การรวมแสดงความ
คิดเห็น/
ขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา
หนวยงาน 
 

เนื่องจากสถานการณฝุน PM 2.5 และ 
COVID19 จึงงดจัดกิจกรรม ตั้งแตเดือน 
มี.ค. 2563 จนกวาสถานการณจะเปนปกติ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ในเดือนมีนาคม 2563 มีบุคลากรท่ีตอง
ไดรับสนับสนุนสวัสดิการ 2 ราย ไดแก 1.
งานศพมารดาของบุคลากร 1 ทาน 
 โดยมีผูอํานวยการและเจาหนาท่ีไปรวมงาน
รวมถึงมีการแจงเวียนเจาหนาท่ีทุกทานให
ทราบ 
2.คลอดบุตร 1 ทาน แตเนื่องจาก
สถานการณ COVID19 จึงไมสามารถเขา
เยี่ยมไดเพ่ือปองกันการแพรระบาด แตจะมี
การดําเนินการใหในภายหลัง 
ในเดือน มีนาคม 2563  ไมมีเรื่องรองเรียน
หรือขอเสนอแนะจากบุคลากร 
 
 
บุคลากรผูเขาประชุมท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
รอยละ 100 สวดมนตไหวพระกอนการ
ประชุม 
** เนื่องจากสถานการณ COVID19 อาจจะ
มีการปรับเปลีย่นเปนการประชุม online 
ผาน application line 
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6. จัดใหมี
กิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
7. จัดอวยพรวัน
เกิด 
มีการจัดอวยพร
วันเ กิดทุกเดือน 
และมีบุคลากรท่ีมี
วันคลายวันเกิดได
เขารวมงานอวย
พร อยางนอยรอย
ละ 90 
 

จัดกิจกรรมสวดมนต
ไหวพระกอนการ
ประชุมสํานัก
สงเสริมสุขภาพทุก
ครั้ง โดยรอยละ 80 
ของผูเขารวมประชุม
ท่ีนับถือศาสนาพุทธ
รวมกิจกรรมสวด
มนตไหวพระ 

 

จัดทําการดอวยพร
วันเกิดแกบุคลากร
สํานักสงเสริม
สุขภาพท่ีมีวันเกิดใน
เดือนนั้น ไดรับการด
อวยพรวันเกิด ในท่ี
ประชุมสํานัก
สงเสริมสุขภาพทุก
เดือน 

บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพท่ีมีวันเกิดใน
เดือนมีนาคมจํานวน 7 ราย ท่ีไดรับการด
อวยพรวันเกิดจากผูอํานวยการในท่ีประชุม
สํานักสงเสริมสุขภาพ เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.
2563 จํานวน 4 ราย และไดรับภายหลัง 3 
ราย  
** อาจมีการปรับแผนใหเขากับสถานการณ 
 
 
 
บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพท่ีมีวันเกิดใน
เดือนมีนาคมจํานวน 7 ราย ท่ีไดรับการด
อวยพรวันเกิดจากผูอํานวยการในท่ีประชุม
สํานักสงเสริมสุขภาพ เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.
2563 จํานวน 4 ราย และไดรับภายหลัง 3 
ราย  
** อาจมีการปรับแผนใหเขากับสถานการณ 

2.3 รอยละของ
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1.ประชุมติดตาม 
กํากับ การ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ในเวทีประชุม
สํานักสงเสริม
สุขภาพ 
 
2.ประชุมติดตาม
การดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด วัน
ศุกรสุดทายของ
เดือน 
 
 

-รายงานผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ ทุก
วันท่ี 15 ของเดือน 
และอัพโหลด
เว็บไซต 
 
 
-ประชุมติดตาม
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด วันศุกร
สุดทายของเดือน 
 

 

    1. ผลการเบิกจายงบประมาณ สํานัก
สงเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
ตาม GFMIS  
    - งบดําเนินงานรวมนมเอดส
13,783,271.42 บาท คิดเปน รอยละ 
25.08 
    - ท้ังนี้งบนมเอดสมียอดเบิกจายสะสม ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 11,026,440.-
บาท แตกองคลังไมไดบันทึกในระบบ GFMIS 
จํานวน 9,872,820.-บาท (หลักฐานขอสง
เบิก ตามหนังสือ ท่ี สธ 0923.01/1995 
ลว 31 มี.ค. 63) ทําใหมีตัวเลขเบิกจาย
เพียง 1,153,620.-บาท (ตัวเลขเดิมท่ี
เบิกจายไปกอนหนา)  
   - หากมีการบันทึกขอมูล ยอดการเบิกจาย
งบนมเอดสเปน 11,026,440.-บาท จะทํา
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3.จัดทํารายงาน
ผลการเบิกจาย
ทุกวันท่ี 15 ของ
เดือน 
 
4.บันทึกรายงาน
แผน/ผลการใช
งบประมาณใน
ระบบ DOC และ
ปรับแผนปฏิบัติ
การ 
ไตรมาสละ 1 
ครัง้ 
5.เสนอแผน
สํารองเพ่ือปรับให
เกิดการใช
งบประมาณได
ตามเปาหมาย 

ใหสํานักสงเสริมสุขภาพ เบิกจายงบประมาณ
หมวดงบดําเนินงานไดท้ังสิ้น 
23,656,091.42 บาท คิดเปน รอยละ 
43.04 
    2. ผลการเบิกจายงบประมาณ หมวดงบ
ลงทุน สํานักสงเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2564 อยูท่ีรอยละ 5.79 
    3. ผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวม
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2563 อยูท่ีรอยละ 23.20  
    - ถาคํานวณ โดยรวมงบนมเอดสท่ีไมได
บันทึกในระบบ GFMIS จํานวน 
9,872,820.-บาท สํานักสงเสริมสุขภาพจะ
มียอดเบิกจายสะสมภาพรวมทุกงบท้ังหมด 
รอยละ 39.42 
 
 

2.4 ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
เพ่ือสนับสนุน
กรมอนามัยกาว
สูองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูง
ตามแนวทาง 
PMQA 2558/ 
PMQA 4.0 

ประชุม
คณะกรรมการ
PMQA(ครั้งท่ี2) 
เพ่ือทบทวนและ
จัดทําแนว
ทางการ
ขับเคลื่อนหมวดท่ี
เหลือ 

 - สรุปประชุม - แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
หมวด3และผลวิเคราะหการดําเนินงาน
หมวด 3 ความตองการความคาดหวังฯลฯ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.5 ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติ
การหนวยงาน 

1.ประชุมสํานัก
สงเสริมสุขภาพ 
2.สรุปรายงานผล
รอยละการ
เบิกจายตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 

-กํากับติดตาม ผล
การดําเนินงานจาก
การประชุม
ประจําเดือน 
-ประชุมติดตาม
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด วันศุกร
สุดทายของเดือน 

ไมมีการปรับกิจกรรมในระบบ DOC 
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2563 สํานัก
สงเสริมสุขภาพ 
3.วางระบบ
ติดตาม/กํากับ
การดําเนินงาน
ตามแผนเปน
ประจําสมํ่าเสมอ                          
4.นําเสนอแผน
และผลการ
ดําเนินงานในท่ี
ประชุม
ประจําเดือนของ
สํานักเพ่ือเปน
ขอมูลใหผูบริหาร
ตัดสินใจ 

 

 
4.2 แผนและผลการดําเนินงานPMQA  

  กลุมพัฒนาระบบริหาร กรมอนามัย มีหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสํารวจขอมูลหมวด 3 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยเพ่ือสํารวจขอมูลการดําเนินงานท่ี
เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน การจําแนกผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียสินคาและบริการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียและเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การตอบสนองความตองการและความคาดหวัง การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียของกรมอนามัยในระยะยาวตอไป จึงใหคณะกรรมการ PMQA ตอบแบบสํารวจขอมูลหมวด 3 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกลุมงานของตนเอง ซ่ึงทางกลุมบริหารยุทธศาสตรจะทําหนังสือแจงไป
ยังกลุมงานอีกครั้ง และสงกลับมาใหกลุมบริหารยุทธศาสตร ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2563 เพ่ือรวบรวมเปน
ขอมูลภาพรวมของสํานักสงเสริมสุขภาพ รายงานสงใหกับกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยตอไป 

การจัดทําทําเนียบ Stake holder / Partner / Customer ของสํานักสงเสริมสุขภาพ โดย
ใหคณะกรรมการ PMQA จากแตละกลุมงานสํารวจ ทบทวน Product รายชื่อลูกคา ของกลุมงานตนเอง ตาม
แบบฟอรม ซ่ึงทางกลุมบริหารยุทธศาสตร จะทําหนังสือแจงไปยังกลุมงานอีกครั้ง และใหสงกลับมาท่ีกลุม
บริหารยุทธศาสตร ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 เพ่ือรวบรวมจัดทําเปนทําเนียบ Stake holder / 
Partner / Customer สํานักสงเสริมสุขภาพตอไป 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผูสรุปการประชุม 

 นางสาวภารินี  หงษสุวรรณ ผูตรวจสรุปการประชุม 


