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สรุปการประชุมรายงานผลการตดิตามก ากับตัวชี้วดัประจ าเดือนเมษายน 
วันที่ 7 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชมุกลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น 6 ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
ที่ประชุมได้มีการน าเสนอผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ส านักส่งเสริมสุขภาพรบัผิดชอบจ านวน 10 ตัวชี้วัด 
ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน  รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วดั 
กิจกรรมตามแผน 
การด าเนินงาน 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

 1.1 อตัราส่วนการ
ตายมารดาไทย 

1. จัดท าสื่อส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ หลังคลอด และทารก 
ส าหรับสถานการณ์โควิด-19 
ส าหรับเจ้าหน้าที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดท าคู่มือการจัดระบบ
บริการฝากครรภ์ ตรวจหลัง
คลอด ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 
3. จัดท าสื่อส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ หลังคลอด และทารก 
ส าหรับสถานการณ์โควิด-19 
ส าหรับเจ้าหน้าที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 
4. ผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือนแรก 
5. จัดท าคู่มือแนวทางการ
ให้บริการฝากครรภ์แนวใหม ่
ตามค าแนะน า WHO 
6. จัดท าและพิมพ์คู่มือการใช้
งานโปรแกรม SAVE MOM 
ในรูปแบบ Electronic และ 
สื่อต้นแบบ 
7. นิเทศ ก ากบั ติดตามงาน 
 

1. แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ์ 
หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 (รายละเอียดหน้า 
16 ) 
2. แนวทางการจัดระบบบริการฝาก
ครรภ์ ตรวจหลังคลอด ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 (รายละเอยีดหน้า18 ) 

 3. สื่อสารความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแล
แม่และเด็กภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 แก่หญิง
ตั้งครรภ์ ครอบครัว ชุมชน ผ่าน 
Facebook Live 15 ครั้ง 
4. บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานลด
การตายมารดารอบ 6 เดือนแรก 
5. ทบทวนวรรณกรรมแนวทางการ
ให้บริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง และ 8 
ครั้ง ตามค าแนะน าของ WHO  
6. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผล
การคัดกรองความเสี่ยงจากเครื่องมือ 
SAVE MOM 
 
7. สรุปผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขประเด็กสตรี
และเด็กปฐมวยั 

 19.45 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
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8. จัดพิมพ์แนวทางการ
ด าเนินงานระบบเฝ้าระวังการ
ตายมารดาไทย MDSR (รอบ 
6 เดือนหลัง) 
 
 

8. แนวทางการด าเนินงานระบบเฝ้า
ระวังการตายมารดาส าหรับประเทศ
ไทย (Thailand Maternal Death 
and Response Guideline) 
9. ต้นแบบเนื้อหาคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม SAVE MOM  

1.2 ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
ทั้งหมดตามชว่ง
อายทุี่ก าหนดมี
พฒันาการสมวัย 

1. จัดพิมพ์แผนขับเคลื่อนการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 
2563-2565) 

จัดพิมพ์แผนขับเคลื่อนการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติฯ จ านวน 400 
เล่ม เพื่อก าหนดทิศทางการท างาน
ของทุกภาคส่วนในการผลักดนัให้
กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เด็กแรกเกิด-ต่ ากว่า 6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 
61.92 

2. จัดพิมพ์ค าอธิบาย
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 

จัดพิมพ์ค าอธิบายพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 จ านวน 5,700 เล่ม 
เพื่อเป็นสื่อประกอบการสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน  

3. จัดท าแนวทางและสื่อ
ส าหรับหญิงใหน้มบุตรและ
ทารกในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 

จัดท าแนวทางและสื่อส าหรับหญิง
ให้นมบุตรและทารกในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด19 จ านวน 2 ชุด 
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1.3 อัตราการ
คลอดมีชพีในหญงิ
อายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญงิอายุ 
15-19 ปี พนัคน 
 
 
 
1.9 ร้อยละของเด็ก
อายุ 6-14 ปี สูงดี
สมส่วน 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์และออกแบบ
รายการข้อมูลเพื่อติดตาม
ข้อมูลสุขภาพนักเรียน 
เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 
2563 ณ ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7  
ชั้น 3  
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
การใช้ประโยชน์ข้อมูลและ
การออกแบบรายงานในระบบ 
Health Data Center 
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้
ในการวางแผน เฝ้าระวัง
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 
คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศจาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นักวิชาการจากส านัก/กองที่
เกี่ยวข้องในกรมอนามัย 

การวิเคราะห์ออกแบบตาราง
รายงานผลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลใน 4 ประเด็น 

- ประเด็นโภชนาการ 
- ประเด็นสุขภาพช่องปากและฟัน 
- ประเด็นอนามัยการเจริญพนัธุ ์
-ประเด็นการตรวจสุภาพร่างกาย 

การออกแบบรายงานในระบบ 
Health Data Center เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผน เฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

1.16 ร้อยละของ
วัยท างานอาย ุ25 
– 59 ปี ที่มกีาร
เตรียมการเพื่อยาม
สูงอายุด้านสุขภาพ 
โดยการมีพฤตกิรรม
สุขภาพทีพ่งึ
ประสงค์ ร้อยละ 
30 

1. สนับสนุนงบประมาณใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเริมสุขภาพวัยท างานใน
สถานประกอบการหรือ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา
2019 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อด าเนินการ (โอนเงิน
งบประมาณให ้ศอ.1-12 
สสม.) 

ศูนย์อนามัยที่6 ร่วมประชุมแก้ไข
ปัญหาป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-29)พ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีในวันที่ 24 เมษายน 
2563 

 มีการผลักดันให้มีการใช้ 
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID
เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ
โดยเฉพาะตลาดทั่วไทยได้ประเมิน
มาตรฐานป้องกัน COVID-19 
พร้อมให้ประชาชนเช็คสถาน
ประกอบการผ่าน platform เพื่อ
ความมั่นใจว่าปลอดภัยจาก 

 ไวรัสโคโรนา 2019 
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 2. ประชุมหารือแนวทาง
มาตรการปองกันการแพร ่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
แรงงานทั้งในระบบและนอก
ระบบ แรงงานข้ามชาติ 
และภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคม ณ ห้อง 
ประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย  

ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ดูแล
แรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ 
แรงงานข้ามชาตใินการดูแลและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 ตามมาตรการกรม
อนามัย และทราบข้อปัญหาของ
แรงงาน เพื่อน ามาพิจารณา 

 แรงงานได้รับการดูแลจาก
นายจ้างอย่างเป็นระบบ  

 ภาคประชาสังคม 20 องค์กร วาง
มาตรการรองรับจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานและ
ที่พักอาศัยแรงงาน หลังคลาย
ล็อคดาวน ์ 

 

 3. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  

โปสเตอร์สี่สีจ านวน 25,000 แผ่น
เพื่อเผยแพร่ในศูนย์อนามัยที่ 1 – 
12 และ สสม. (อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง) 

สถานประกอบการมีสื่อเพ่ือ
เผยแพร่มาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 

4. จ้างเหมาจัดท าชุด Pack 
kit  

ชุด Pack kit ส่งศูนย์อนามัยที่ 1 – 
12 และ สสม. (อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง) 

สถานประกอบการได้รับความรู้
ในดูแล และปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 

2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ควบคุมก ากบัการ
บริหารงาน 

1. การจัดประชุม ก ากับ 
ติดตาม  ผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนเมษายน 2563 
 

รายช่ือคณะท างานการควบคุม 
ก ากับการบริหารของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
หนังสือเชิญประชุม 

คณะท างานมีการด าเนินงาน 
และทราบผลการด าเนินงานใน
แต่ละเดือน พร้อมทั้งเกิดการวาง
แผนการท างานในเดือนต่อไป 

2. การจัดท ารายงานสรุปผล
การประชุม ก ากับ ติดตาม  
ผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนเมษายน 2563 

สรุปรายงานการประชุมคณะท างาน
การควบคุม ก ากับ การบริหารของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ครั้งที่ 2 

คณะท างานทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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3. การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ผลการด าเนินงาน
ระดับความส าเร็จของการ
ควบคุม การก ากับดูแล การ
บริหารงานของส านักส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าปี 2563 
รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - 
กันยายน 2563) 

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ผลการด าเนินงานระดับความส าเร็จ
ของการควบคุม การก ากับดูแล การ
บริหารงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปี 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 
(เมษายน - กันยายน 2563) 

คณะท างานทราบและและ
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ
ทราบผลการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ผลการด าเนินงาน
ระดับความส าเร็จของการ
ควบคุม การก ากับดูแล การ
บริหารงานของส านักส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าปี 2563  รอบ 
6 เดือนหลัง (เมษายน –
กันยายน 2563) และร่วมหา
แนวทางแก้ไข 

ตัวชี้วดัที่ 2.2 
ระดับความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อน
องค์กร 
สร้างสุข 

มิติที่ 1 บุคลากรใน
องค์กรมีสุขภาพดี 
 

 

1. กิจกรรมขยบักายห่างไกล
โรค 

 

 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมออก
ก าลังกายทุกวันพฤหัสบดีได้ จึงจัดท า 
one page เพื่อให้ข้อมูลความรู้
บุคลากรเรื่องการออกก าลังกายใน 
line ส านักสงเสริมสุขภาพ 

 

 

 

บุคลากรได้รับความรู้ แนว
ทางการออกก าลังกายด้วยตนเอง 

2. มีการพักเบรกระหว่างการ
ท างานทั้งเพ่ือออกก าลังกาย
หรือยืดเหยียดร่างกาย เวลา 
10.00 น. และเวลา 15.00 
น. (กิจกรรมในภาพรวมของ
กลุ่มงาน) 

บุคลากรร่วมกนัออกก าลังกายหรือ
ยืดเหยียดร่างกายในกลุ่มงาน เวลา 
10.00 น. และเวลา 15.00 น. 

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมี
กิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวชี้วดั 
กิจกรรมตามแผน 
การด าเนินงาน 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

 3. ทุก 1 - 2 ช่ัวโมงใน
ระหว่างการนั่งท างานควร
เปลี่ยนอิริยาบถ เช่น ลุกขึ้นยืด
เหยียดร่างกาย ไปดื่มน้ า หรือ
เดินไปเข้าห้องน้ า เป็นต้น 
(กิจกรรมส่วนบุคคล) 

บุคลากรมีการเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น 
ลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกาย ไปด่ืมน้ า 
หรือเดินไปเข้าห้องน้ า 

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมี
กิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้น 

4. รณรงค์ให้มกีารเดินเพิ่ม
มากขึ้น ส่งเสรมิให้มีการเดิน
ขึ้น - ลงบันไดแทนการขึ้น
ลิฟต ์

บุคลากรเกิดความตระหนักและมีการ
ปรับพฤติกรรมโดยการเดินขึ้น - ลง 
บันได แทนการใช้ลิฟต์มากขึน้ 

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมี
กิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้น 

5. ให้ความรู้เรือ่งการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม 
ลดหวาน - มัน 

 

บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม ลด
หวาน - มัน จาก one page ที่
สื่อสารใน line กลมุ คนรักษสุขภาพ 

บุคลากรเกิดความตระหนักใน
การปรับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม 

 6. ให้ความรู้เรือ่งการนอน
หลับกับน้ าหนักตัวที่เพิ่มและ
ปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอน
หลับง่ายขึ้น 

บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการปรับ
พฤติกรรมเพ่ือใหน้อนหลับงายขึ้น 
จาก one page ที่สื่อสารใน line  
กลุมคนรักษสุขภาพ 

บุคลากรเกิดความตระหนักใน
การปรับพฤติกรรมการนอน
เพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้น 

 

มิติที่ 2 การจัดการ
ข้อมูลและความรู้ 
*ก าหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ด้วย* 
ระดับ 1 

1. หน่วยงานก ากับ ติดตามผล
การด าเนินการตามแผน
รวมทั้ง วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดใน
รอบ6 เดือนแรก สถานการณ ์
เงื่อนไข ปัจจัยก าหนดข้อมูล
ความรูข้องบุคลากร  ในองค์กร
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
สังเคราะห์ ปัจจัยหรือเง่ือนไข
ที่มีนัยส าคญั (Critical Factors) 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อ
ปรับปรุงหรือ 

 ผลการด าเนินงาน   
พบว่า ร้อยละ 90 (104/115 คน) 
ของบุคลากรส านักส่งเสริมสขุภาพ 
น าข้อมูล & ความรู้  

 ขึ้น Website ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

สรุปรายงานการวิเคราะห์การ
จัดการข้อมูลและความรู้ของ
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 
2562- มีนาคม2563 )   
1 ฉบับ  

 



7 
 

ตัวชี้วดั 
กิจกรรมตามแผน 
การด าเนินงาน 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

 ก าหนดเป็นกิจกรรมหรือ
มาตรการส าคัญ (Key 
activities) เพิ่มเติมใน
แผนปฏิบัติการ 

  

 ๒. สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรโดยใช้ข้อมูล 
จากการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผน รวมทั้ง   
การวิเคราะห์ Critical 
Factors และ Key activities 
มาเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ และมีการ
มอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนมา
เพิ่มเติมหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ และมีการ
มอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบใน
แต่ละกจิกรรมอย่างชัดเจน 

*หากไม่มีการเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงแผนฯ ใหใ้ช้รายงานการ
วิเคราะหส์รุปผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาในรอบแรกได้* 

- ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง ส านักส่งเสริม ได้มสี่วนร่วม
ในการพัฒนาศักยภาพตามแผนฯ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทกัษะ
ประสบการณ์ การจัดการข้อมูล
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้วย
การเข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการ 
“พัฒนา การจดัการข้อมูลและ
ความรู้สู่ความส าเร็จองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง” วันที่ 17 - 18 
กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 85 คน 

- ผลการด าเนินงาน บุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้และ ทักษะ 
ประสบการณ์ การจัดการข้อมูล
ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 19 % 

 

- สรุปรายงานการประชุม 
พัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้สู่
ความส าเร็จองค์กรที่มสีมรรถนะ
สูง 1 เรื่อง 

- มีการปรับกิจกรรมในแผน 
ปฏิบัติการจัดการข้อมูลและ
ความรู ้ 1 แผน  

ด าเนินการ โดยกลุ่มสนับสนนุ
วิชาการและการวิจัย  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

มิติที่ 3 ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

 

1. จัดสวัสดิการแก่บุคลากร
หรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

ได้จัดท าการ์ดแสดงความยินกับ
บุคลากรที่คลอดบุตร 1 ท่านในเดือน
เมษายน 

บุคลากรรู้สึกวา่หน่วยงานเห็น
ความส าคัญในตัวท่าน  

2. จัดสวัสดิการด้านการออก
ก าลังกายในหน่วยงาน และมี
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกก าลังกาย 

 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมออก
ก าลังกายทุกวันพฤหัสบดีได้  จึงได้
จัดท า one page เพื่อให้ข้อมูล 

บุคลากรได้รับความรู้ แนว
ทางการออกก าลังกายด้วยตนเอง 
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ตัวชี้วดั 
กิจกรรมตามแผน 
การด าเนินงาน 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

  ความรู้บุคลากรเรื่องการออกก าลัง
กายใน line ส านักสงเสริมสขุภาพ 

  

3. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม 

บุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น การสวดมนต์ในที่
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 

บุคลากรได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. จัดอวยพรวันเกิด 

 

มอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้บุคลากร
ส านักส่งเสริมสุขภาพ                      
ที่เกิดในเดือนเมษายน จ านวน 9 
ท่าน 

บุคลากรรู้สึกวา่หน่วยงานเห็น
ความส าคัญในตัวท่าน 

 5. ยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี  
มีคุณธรรม 

ทุกกลุ่มงานมบีุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีจิตใจดี มคีุณธรรม 
จ านวน 8 คน 

บุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 

ตัวชี้วดัที่ 2.3  
ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

1. วิเคราะห์งบประมาณ และ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (รอบ 6 เดือนแรก) 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ 6 เดือนแรก) ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 

http://hp.anamai.moph.g
o.th/ewt_dl_link.php?nid
=2762 
 

2. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1) รายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 15 
เม.ย. 63 
  

 

 

2) มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในที่ประชุมส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

1) รายงานผลติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
(รบจ.1) อัพโหลดขึ้นเวปไซต์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.moph.g
o.th/ewt_dl_link.php?nid
=2755 

 

2) รายงานการประขุมส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 
6/2563 วันที่ 16 เม.ย. 63 
วาระ 3.1 (หน้า 3-5) 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2762
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2762
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2762
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2755
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2755
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2755
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ตัวชี้วดั 
กิจกรรมตามแผน 
การด าเนินงาน 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

http://hp.anamai.moph.g
o.th/ewt_dl_link.php?nid
=2766 
 

ตัวชี้วดัที่ 2.4 
ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนนิงาน
เพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยก้าวสู่องค์กร
ที่มสีมรรถนะสูงตาม
แนวทาง PMQA 
2558/ PMQA 
4.0 

จัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม 

 
 

 ฐานข้อมูลลูกค้าผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
เพิ่มเติม 

ฐานข้อมูลลูกคา้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพิ่มเติม 

ตัวชี้วดัที่ 2.5 
ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนนิงาน
บรรลเุป้าหมายตาม
แผนปฏบิตักิาร
หน่วยงาน 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับอนุมัติ
จากกรมอนามัย วันที่ 23 เม.ย. 63 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(รอบ 6 เดือนหลัง) ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ
http://hp.anamai.moph.go.t
h/ewt_dl_link.php?nid=276
3 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2766
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2766
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2766
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2763
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2763
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2763

