
รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 9 
และการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) คร้ังที่ 6 

วันที่ 8 กันยายน ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 ชั้น 3 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  

1. นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวฟารีดา เม๊าะสมิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
14.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.  นางสาวศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
16.  นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
17.  นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18.  นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19.  นางสาวณภัทรชนากานต์ ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี 
20.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
22.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
23.  นางสาวศิรินภา ภู่เทศ  เจ้าพนักงานพัสดุ 
24.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
25.  นางปจารดา  ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3  
26.  นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส3 
27. นางธัญทิพย์  ทวีชัยเศรษฐ์ พนักงานพิมพ์  
28. นายอนุชิต  พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส3 
29.  นางสาวเพ็ญนารี บุตรศรี  เลขานุการ        
30.  นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศิริ  พนักงานธุรการ                                                                                                                 
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 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ให้มีการประชุมติดตามในทุกเดือน
เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ รายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินการจัดประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

2.1 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 
8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563   

2.2 รายงานการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 6 
สิงหาคม 2563   

 
วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง  
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

- สำนักฯ/กอง ต้องมีการประชุมติดตามตัวชี้วัดฯ ทุกเดือน 
- กำหนดตัวชี้วัด 1.28 โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพรับตัวชี้วัดในภาพรวมทุกกลุ่มวัย ดูในภาพรวม

ของประเทศ ณ ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ซึ่งจะมีผลในระดับคะแนนที่ 4-5 ในส่วนของระดับ
คะแนน 1-3 จะวัดผลจากการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับ COVID-19 ของทุกกลุ่มรวบรวมเป็น
หลักฐาน  

- ในส่วนของ Platform ของกรมอนามัย Thai Stop COVID ทีมีอยู่แล้วใน DOH Central Digital 
Platform ต่อไปจะดำเนินการเชื่อม Wellness Plan ของกลุ่มวัยและ Premium service ของ
ศูนย์อนามัย ให้รวมเป็น Platform กลาง  

- สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ  

กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กลุ่มภูมิภาค ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
กลุ่มวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

   กลุ่มวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ 
- สิ่งที่ดำเนินการ/การปรับปรุงเพ่ือจัดทำคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  

1.ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับภารกิจของหน่วยงาน 
2.ปรับปรุงรอบระยะเวลาการประเมินฯ เป็นรอบ 6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง  เพื ่อให้
สอดคล้องกับระดับกรม  
3.ปรับ Methodology กลาง ให้สอดคล้องกับ A2IM, PMQA, DM KM, HL 
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4.ปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัด DOC4.0  
5.เครื่องมือในการรายงาน ไม่ตรงตามรายละเอียด Template  

-    ข้อสังเกตภาพรวม กลุ ่มพัฒนาระบบบริหารได้ม ีการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเบื ้องต้น  
โดยพิจารณาเป็นระดับ Level/ Trend/ Compare ดังนี้  

  1. ข้อมูลที่นำมาใช้ไม่ครบตาม Level/ Trend/ Compare 
  2. ความรู้ที่นำมาใช้ ส่วนใหญ่ใช้ความรู้ภายในหน่วยงานมากกว่าภายนอกหน่วยงาน  

 3. รายงานผลการวิเคราะห์ ยังไม่แยกให้เห็นชัดเจนระหว่าง ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ 
ประเด็นความรู้ และมีหลายฉบับ แก้ไขโดยการระบุด้วยว่านำมาจากรายงานผลการวิเคราะหฉ์บับไหน  

4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ ไม่ระบุชื่อให้ชัดเจนและคีย์ใน
ระบบไม่ครบ 

5. การจัดทำแผนการขับเคลื่อน ไม่มีกิจกรรมรองรับ ไม่ครบตามที่ระบุไว้ในรายงานผล 
การวิเคราะห์ 

6. รายงานผลการขับเคลื่อน ต้องมีการรายงานตามแผนการขับเคลื่อนที่จัดทำไว้ ในส่วนของ 
URL ที่พบปัญหาบ่อยครั้ง เช่น เปิดไม่ได้ ไม่ได้ระบุชัดเจน เนื้อหาไม่ตรงกับใน DOC และไม่ควรแนบ
หลักฐานใน Google drive   
-  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือนหลัง ตรวจหลักฐานและ
ประเมินผลตามไฟล์ Excel โดยจะตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 20 ตุลาคม 2563   
  

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

 4.1 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.1-1.3,1.9,1.16,2.1-2.5 โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/
ผู้แทนกลุ่ม 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1.1 
อัตราส่วน 
การตาย
มารดาไทยต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับจังหวัด 
  
 

จัดทำเนื้อหา (ร่าง)มาตรฐาน
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด 
-พิจารณาและจัดทำกรอบ
แนวคิดการพัฒนามาตรฐาน
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด 
-กำหนดขั้นตอนการประเมิน
มาตรฐานเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

จำนวนการตายมารดา
ประจำเดือน สิงหาคม 
2563 หญิงไทย  12 
คน 
รวมการตายมารดาตั้งแต่ 
ต.ค.62-มิ.ย.63 เท่ากับ  
109 คน  
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

-พิจารณาร่างคู่มือมาตรฐาน
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการคัด
กรองความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ผ่านโปรแกรม 
Save mom 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พ้ืนที่ได้แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพ่ือนำไปปรับใช้ใน
พ้ืนที่ของตน 
2.หน่วยบริการในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีนำโปรแกรม Save 
mom ไปใช้ในการค้นหาและ
จัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
ทุกแห่ง ควบคู่กับการคัดกรอง
ความเสี่ยงของหน่วยบริการที่ได้
ออกแนวทางไว้ก่อนแล้ว 
3.หน่วยบริการมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของโปรแกรมใน
ระดับ ดี และยังคงต้องการใช้
งานโปรแกรมต่อเนื่อง เนื่องจาก
โปรแกรมมีประโยชน์ และ
สามารถคัดกรองและจัดการ
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ได้จริง 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการคัด
กรองความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ผ่านโปรแกรม 
Save mom 
จ.มหาสารคาม 

1.เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจ
ว่า SAVE MOM มีจุดประสงค์
อะไร มีประโยชน์อย่างไร มี
ขั้นตอนอย่างไร และจะช่วยใน
กระบวนการทำงานของตนเอง
ได้อย่างไร จึงเป็นเรื่องจำเป็นใน
การสื่อสารประเด็นดังกล่าวจาก
ส่วนกลางและศูนย์อนามัยส่วน
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
และผู้กำหนดนโยบาย 
2.จัดการอบรมไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะออนไลน์ หรือต่อหน้า 
ให้กับตัวแทนศูนย์อนามัย 
พร้อมจังหวัดนำร่องในพ้ืนที่ 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดต่อในพ้ืนที่ได้ 
เพ่ือชี้แนะตัวเลือกในการ
ส่งเสริมการใช้งาน SAVE MOM 
1 กับหญิงตั้งครรภ์และ อสม., 
การประเมินสถานพยาบาลใน 
SAVE MOM 2 และการ
ประเมินความเสี่ยงของหญิง
ตั้งครรภ์ใน SAVE MOM 3  
3.พัฒนาแนวทางการคืนข้อมูล
จากทั้งส่วนกลาง ระดับเขต 
และระดับจังหวัดเพ่ือให้พ้ืนที่
ได้รับประโยชน์จากโปรแกรม
อย่างเต็มศักยภาพ และวิธีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง SAVE 
MOM 2 และ SAVE MOM 3 
4.อาศัยความเข้มแข็งของ
นโยบายโดยอาจขับเคลื่อนผ่าน
กลไก MCH Board ระดับเขต 
หรือระดับจังหวัด หรือนโยบาย
จากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เพื่อให้เกิดการนำ
นโยบายไปขับเคลื่อนและมีการ
กำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 
5.แก้ไขประเด็นข้อผิดพลาดเชิง
เทคนิคของโปรแกรมและ
พัฒนาให้โปรแกรมมีความ
น่าสนใจมากขึ้น โดยวางแผน
จ้างโปรแกรมเมอร์ผู้ดูแลระบบ
รายใหม่เนื่องจากหมดสัญญา
จ้างกับโปรแกรมเมอร์รายเดิม 

1.2 ร้อยละ
ของเด็กอายุ 
0-5 ปี 
ทั้งหมดตาม
ช่วงอายุที่

การประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อควบคุม
การส่งเสริมการตลาด

1. คณะอนุกรรมการมีมติให้
ติดตามการรายงานการ
สนับสนุนตามมาตรา 21 และ
การบริจาคตามมาตรา 23 
ของอีก 4 บริษัท และชี้แจง

1. เด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า 
6 เดือนกินนมแม่อย่าง
เดียวร้อยละ 61.76 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
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กำหนดมี
พัฒนาการ
สมวัย 

อาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก 

รายละเอียดของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการบริจาคอาหาร
สำหรับทารกหรืออาหาร
สำหรับเด็กเล็กฯ แก่องค์กร
วิชาชีพด้านสาธารณสุข 
สมาคม และชมรม 
2. คณะอนุกรรมการเห็นชอบ
ให้มอบอำนาจเปรียบเทียบใน
ระยะแรกแก่ศูนย์อนามัยทั้ง 12 
ศูนย์ ดำเนินการเปรียบเทียบ
ร่วมกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์อนามัยเขตนั้น 

อายุที่กำหนดมี
พัฒนาการสมวัย 95.55 

การประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก 

1. คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร 
สําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เปรียบเทียบ พ.ศ. .... 
2. คณะกรรมการมีมติไม่
เห็นชอบให้มอบอำนาจ
เปรียบเทียบในระยะแรกแก่
ศูนย์อนามัยทั้ง 12 ศูนย์ 
3. คณะกรรมการมีมติให้
ปรับแก้แผนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 ในปี พ.ศ. 
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2564 ให้สอดคล้องกับแผน
ขับเคลื่อนฯ (2563-2565) 
ยิ่งขึ้น 

การแถลงข่าวรณรงค์การ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในเดือนวันแม่
แห่งชาติและสัปดาห์นม
แม่โลก ภายใต้แนวคิด 
“Support 
Breastfeeding for A 
Healthier Planet : รัก
ลูก รักเรา รักษ์โลก 
สนับสนุนให้ลูกกินนมแม่” 
และพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ “ร่วมใจส่งรักส่ง
นมจากอกแม่สู่ลูก” 

1. จัดงานแถลงข่าวรณรงค์
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ฯ ภายใต้แนวคิด 
“Support Breastfeeding 
for A Healthier Planet: รัก
ลูก รักเรา รักษ์โลก สนับสนุน
ให้ลูกกินนมแม่” เพ่ือสื่อสาร
ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญและประโยชน์ของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
เน้นย้ำให้ทุกคนในสังคม
ช่วยกันสนับสนุนให้เด็กทุกคน
ได้กินนมแม่อย่างเดียว  6 
เดือน และกินอาหารตามวัย
ควบคู่กับนมแม่จนถึง 2 ปี
หรือนานกว่านั้น 
2. จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือขนส่ง
นมแม่ เพื่อขนส่งนมแม่แช่แข็ง
จากทั่วประเทศให้กับลูกท่ีอยู่
ในต่างจังหวัดโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกมี
โอกาสได้กินนมแม่จนครบ 6 
เดือน 
3. จัดประกวดภาพถ่าย
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เพ่ือถ่ายทอดและสื่อสารสังคม
ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญและประโยชน์ของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

การประชุมคณะทำงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

คณะทำงานร่วมกันจัดทำ (ร่าง) 
หลักสูตรระยะสั้นการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ 
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(ร่าง) แผนการสอนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ครั้งที่ 1 เพ่ือนำไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาล
เฉพาะทางสาขานมแม่ปรับ
แก้ไขในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการ
สอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลสาย
สัมพันธ์แม่ลูก 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดทำแผนการสอน 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลสาย
สัมพันธ์แม่ลูก 

1. ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้
ในการให้คำแนะนำการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ และทราบ
เทคนิคในการจัดทำหลักสูตร
และแผนการสอน 
2. ผู้เข้าประชุมร่วมปรับแก้ไข
และจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร
ระยะสั้นการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ และ (ร่าง) 
แผนการสอนการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ โดยได้รับคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ 
3. ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้และเทคนิคในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

การประชุมคณะทำงาน
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในสถาน
ประกอบกิจการ 

1. คณะทำงานร่วมวางแผน
เตรียมจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข
ในการส่งเสริมการดำเนินงาน
มุมนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ในวันที่ 1-2 
กันยายน 2563 ณ โรงแรม
ทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร 
2. คณะทำงานรวบรวมข้อมูล
การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถาน
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ประกอบกิจการทั่วประเทศ 
โดยจะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลจากแบบสำรวจการจัด
สวัสดิการการดำเนินการมุม
นมแม่ในสถานประกอบ
กิจการที่อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล 
เพ่ือนำไปวางแผนขับเคลื่อน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในสถานประกอบ
กิจการต่อไป 

1.3 อัตรา
การคลอดมี
ชีพในหญิง
อายุ 15-19 
ปี ต่อ
ประชากร
หญิงอายุ 15-
19 ปี พันคน 
 
 
ตัวช้ีวัดที่  
1.9 ร้อยละ
เด็กอายุ 6-
14 ปี สูงดีสม
ส่วน 

1.ตรวจรับการจัดจ้าง 
บริหารจัดการบูรณาการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ร่วมสุขภาพนักเรียน 

การบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน 
1 ระบบ 

นักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

2.จัดจ้างบริหารจัดการ
ข้อมูลการประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัย
เรียน 

ชุดข้อมูลการประเมินความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 

นักเรียนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 

3.ประชุมพัฒนาการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบ
บูรณาการและการ
เตรียมการ GSHS 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัย
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

เครื่องมือการสำรวจภาวะ
สุขภาพนักเรียน GSHS 

นักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

4.ประชุมพัฒนาแนว
ทางการดำเนินงานโครงการ
เด็กไทยสายตาดี (2 ครั้ง) 
Social distancing 

สรุปการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาตา ครั้งที่ 
3/2563 

แนวทางการดำเนินงาน
โครงการเด็กไทยสายตาดี 

5.ประชุมพัฒนาแนว
ทางการดำเนินงานการ
พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการภาวะโลหิตจางใน
เด็กวัยเรียน Social 
distancing 

แนวทางการดำเนินงานการ
พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการภาวะโลหิตจางในเด็กวัย
เรียน Social distancing 

การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการภาวะ
โลหิตจางในเด็กวัยเรียน 
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1.16 ร้อยละ
ของวัยทำงาน
อายุ 25-59 
ปี ท่ีมีการ
เตรียมการ
เพื่อยาม
สูงอายุด้าน
สุขภาพโดย
การมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ ร้อย
ละ 30 

การเยี่ยมเสริมพลังและ
นิเทศติดตามการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี (ร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี) วันที่ 4-5
ส.ค. 63 ณ ในพื้นที่ศูนย์
อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
เพ่ือติดตามการดำเนินงาน
งานโครงการส่งเสริมสุขภาพ
วัยทำงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การดำเนินงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพวัยทำงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่ามีการดำเนินงานแบบ
บูรณาการและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง
มีการประสานงานและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีและสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน
โครงการ 

การดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีใน
พ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี พบว่ามีการ
ดำเนินงานแบบบูรณา
การและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานและภาคี
เครือข่ายอย่างเข้มแข็ง มี
การติดต่อประสานงาน 
และการให้ความร่วมมือ
เป็นอย่าง ซึ่งการ
ดำเนินงานโครงการมี
สถานประกอบการใน
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 25 แห่ง และมี
สถานประกอบการดีเด่น 
จำนวน 5 แห่ง 

การเยี่ยมเสริมพลังและ
นิเทศติดตามการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย (ร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 1 จังหวัด
เชียงใหม่) วันที่ 18 
สิงหาคม 2563  ณ พื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย เพ่ือติดตาม
การดำเนินงานงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน
สถานประกอบการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การดำเนินงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพวัยทำงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่า
มีการดำเนินงานแบบบูรณาการ
และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายอย่างเข้มแข็งมีการ
ประสานงานและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีและสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน
โครงการ 

ความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการจำนวน 10 
แห่ง มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงาน
โครงการ 
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การเยี่ยมเสริมพลังและ
นิเทศติดตามการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในพ้ืนที่จังหวัด
ลำพูน (ร่วมกับศูนย์อนามัย
ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
ณ พื้นท่ีเพ่ือติดตามการ
ดำเนินงานงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน
สถานประกอบการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การดำเนินงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพวัยทำงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการ
ดำเนินงานแบบบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายอย่างเขม้แข็ง มีการ
ติดต่อประสานงาน และการให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

ความร่วมมือจากตัวแทน
จากสถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานโครงการที่
ผ่านมา 

 การประชุมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพวัยทำงานในสถาน
ประกอบการหรือการ
ป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และการจัด
นิทรรศการสถาน
ประกอบการส่งเสริม
สุขภาพยอดเยี่ยมระดับเขต 
วันที่ 27-2 ส.ค.63       
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของคนวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม
สุขภาพในสถาน
ประกอบการและการพัฒนา

มีรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการด้วย 10 
packages สู่ชุมชนเชื่อมสถาน
ประกอบการและการป้องกัน
โรค COVID-19 

มีการขยายความ
ครอบคลุมการส่งเสริม
และการสร้างความรอบรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วย 10 packages  
6 มิติ ได้แก่  
มิติด้านบทบาทภารกิจ 
มิติด้านการตรวจสุขภาพ 
มิติด้าน Digital 
platform  
มิติด้านการดำเนินงาน 
มิติด้านนโยบาย และ 
มิติด้านการเผยแพร่ 
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ภาคีเครือข่ายให้สามารถ
นำไปพัฒนาสถาน
ประกอบการและขยายผล
การส่งเสริมสุขภาพคนวัย
ทำงานได้อย่างกว้างขวาง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อการสอนออนไลน์
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพ
ในสถานประกอบการครั้งที่ 
2 วันที่ 12-14 ส.ค.63  
ณ โรงแรมริเวอร์ไรด์ เพลส 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือให้ได้
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริม
สุขภาพในสถาน
ประกอบการฉบับสมบูรณ์ 

เครื่องมือในการทำงานอย่าง
เป็นระบบสำหรับนักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบการ 

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริม
สุขภาพในสถาน
ประกอบการฉบับ
สมบูรณ์ 

2.1 ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ควบคุมกำกับ
การ
บริหารงาน 

1. จัดทำรายงาน ปค.4, 
ปค.5, แบบติดตาม ปค.5 
และภาคผนวก ก และ ข 

1. รายงาน ปค.4, ปค.5, แบบ
ติดตาม ปค.5 และภาคผนวก ก 
และ ข  

1. เสนอผู้บริหาร
รับทราบ และนำรายงาน
ขึ้นเว็ปไซต์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ไอคอนระบบ
ควบคุมภายใน ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  

2. การจัดบอร์ดส่งเสริม
ความรู้ และประชาสัมพันธ์
การกำกับ บริหารงานของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจำเดือนสิงหาคม 
2563 เรื่อง  “แผนภาพ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา
ไม่เกิน 500,000 บาท” 

2. บอร์ดส่งเสริมความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์การกำกับ 
บริหารงานของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 
2563 เรื่อง “แผนภาพ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 
500,000 บาท”  จำนวน 1 
ครั้ง บริเวณอาคาร 6 ชั้น 3 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2. ผู้บริหาร บุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
และประชาชนทั่วไป 
ทราบและเข้าใจใน
กระบวนการ ระยะเวลา
ในการดำเนินงานตาม
ขั้นตอน ของ
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ราคาไม่เกิน 500,000 
บาท 

3. ประชุมคณะทำงานการ
ควบคุม กำกับ การบริหาร
ของหน่วยงาน ครั้งที่ 7 
ประจำเดือนสิงหาคม 

3. สรุปรายงานการประชุม
คณะทำงานการควบคุม กำกับ 
การบริหารของหน่วยงาน ครั้งที่ 
7 ประจำเดือนสิงหาคม  

3. เสนอผู้บริหาร
รับทราบและแจ้งเวียนให้
คณะทำงานการควบคุม 
กำกับ การบริหารของ
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 หน่วยงานและบุคลากร
ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
รับทราบ 

4. แจ้งเวียนหนังสือทบทวน
แนวทางปฏิบัติในการยืมเงิน
ราชการให้แก่บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมทราบ 

4. หนังสือแจ้งเวียนทบทวน
แนวทางปฏิบัติในการยืมเงิน
ราชการ 

4. บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพรับทราบ
และเข้าใจในการทบทวน
แนวทางปฏิบัติในการยืม
เงินราชการ 

 
2.2 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรสร้าง
สุข  
 
มิติที่ 1  

บุคลากร
ในองค์กรมี
สุขภาพดี 
(Happy 
Body) 

 

กิจกรรมขยับกายห่างไกล
โรค 

บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการ
ออกกำลังกาย เช่น การกระชับ
กล้ามเนื้อหน้าท้อง แลกระชับ
กล้ามเนื้อสะโพก 

ข้อมูลการออกกำลังกาย
เพ่ือกระชับกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง แลกระชับ
กล้ามเนื้อสะโพก 

มีการพักเบรกระหว่างการ
ทำงานทั้งเพ่ือออกกำลังกาย
หรือยืดเหยียดร่างกาย 
(กิจกรรมภาพรวมของ    
กลุ่มงาน) 

บุคลากรร่วมกันยืดเหยียด
ร่างกายในกลุ่มงานของตนเอง 
ระหว่างการทำงาน 

รูปถ่ายการยืดเหยียด
ร่างกายของบุคลากรใน
กลุ่มงาน 

ทุก 1 - 2 ชั่วโมงในระหว่าง
การนั่งทำงานควรเปลี่ยน
อิริยาบถ เช่น ลุกขึ้นยืด
เหยียดร่างกาย ไปดื่มน้ำ 
หรือเดินไปเข้าห้องน้ำ 
(กิจกรรมส่วนบุคคล) 

บุคลากรมีการยืดเหยียด
ร่างกาย ระหว่างการทำงาน 

รูปถ่ายการยืดเหยียด
ร่างกายของบุคลากร 

รณรงค์ให้มีการเดินเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งเสริมให้มีการเดินขึ้น 
– ลงบันไดแทนการข้ึนลิฟต์ 

บุคลากรได้รับข้อมูลการส่งเสริม
ให้มีการเดิน และข้อดีของการ
เดิน 

ข้อมูลการส่งเสริมให้มี
การเดิน และข้อดีของ
การเดิน 

ให้ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหารที่
เหมาะสม ลดหวาน – มัน 

บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหารหวานมัน  

ข้อมูลการส่งเสริมให้
รับประทานอาหารที่
เหมาะสม  

ให้ความรู้เรื่องการนอนหลับ
กับน้ำหนักตัวที่เพ่ิมและ
ปรับพฤติกรรมเพ่ือให้นอน
หลับง่ายขึ้น 

บุคลากรได้รับความรู้ เรื่องการ
ปรับพฤติกรรมเพ่ือให้นอนหลับ
ง่ายขึ้นโดยการจัดการ
ความเครียด  

ข้อมูลเรื่องการจัดการ
ความเครียด และ
ความเครียดมีผลต่อการ
ลดน้ำหนัก 
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การสื่อสารสถานการณ์
สุขภาพที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพผ่านไลน์คนรักษ์
สุขภาพ 

ข้อมูลการสื่อสารด้าน
สุขภาพผ่านไลน์คนรักษ์
สุขภาพ 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ของบุคลากร 

บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปี โดย
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 
2563 

หนังสือรับรองการตรวจ
ตรวจสุขภาพประจำปี 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรสร้าง
สุข 
มิติที่ 2 การ
จัดการข้อมูล
และความรู้ 
(Data 
Managemen
t & 
Knowledge 
Managemen
t) 
 *กำหนดให้
เป็นตัวชี้วัด
รายบุคคล
ด้วย* 
ระดับ 3 

- ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนวชิาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
- ผูบ้ริหารสูงสุดของ
หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม
ผ่านผู้บังคับบัญชาในระดับ
รองลงมาทั้งรองผู้อำนวยการ 
และหัวหนา้กลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการตาม
แผนฯ  
- สนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานนำข้อมูล & 
ความรู้ ผ่านการพิจารณา 
จากผู้บังคับบัญชา ก่อนนำ
ขึ้น Website หน่วยงาน 
 

มาตรการที่ 1. ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน ให้เกิดการศึกษา วิจัย 
สร้างนวัตกรรม และการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

 
  
 

นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตชวที่ 2.2 มิติที่ 2 ในการ
ประชุมสำนักสง่เสริม
สุขภาพ เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2563 โดยขอ
ความรว่มมือให้หัวหน้า
กลุ่มช่วยกำกับติดตามให้
บุคลากรที่ยังไม่ส่งผลงาน
จัดทำผลงาน วชิาการและ
การวิจัย มาส่งดว้ย  
ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนวิชาการ วิจัย 
และยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2563 วันอังคารที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 ณ ห้องประชุม
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
ชั้น 2   สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 
เพ่ือติดตาม 
ความก้าวหน้าของงาน
วิชาการและงานวิจัยและ
พิจารณาคะแนนผลงาน
วิชาการและงานวิจัย
รายบุคคลของทุกกลุ่ม
ฝ่าย 

มาตรการที่ 3.  - จัดทำหนังสือบันทึก
เสนอผู้อำนวยการถึง
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พัฒนาการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมของสำนักส่งเสริม
สุขภาพให้เป็นหมวดหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
ดำเนินการแจ้งบุคลากรที่
ยังไม่ส่งผลงานให้จัดทำ
ผลงานวิจัยและวิชาการ
เพ่ือนำขึ้น Website 
หน่วยงาน 
ผล : บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงาน
วิชาการและวิจัย รอบ 6 
เดือนหลัง จำนวน 114 
เรื่อง 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2     
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรสร้าง
สุข 
 
มิติที่ 3 ความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 
 
 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการอบรมให้กับ
บุคลากรผ่านสื่อช่องทาง
ต่างๆ ของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

บุคลากรรับทราบข่าวสารการ
อบรมผ่านทางหนังสือเวียน 
และไลน์สื่อสารข้อมูลสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

- สรุปข้อมูลการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการอบรม
ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
(มีใบเซ็นชื่อการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารฯ)  

ยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มี
คุณธรรม 

ทุกกลุ่มงานมีบุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีจิตใจดี มี
คุณธรรม จำนวน 8 กลุ่มงาน 

- สรุปข้อมูลการโหวดผู้มี
คุณธรรมจิตใจดี
ประจำเดือน(มีใบเซ็นชื่อ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากรฯ) 

จัดสวัสดิการแก่บุคลากร
หรือคนในครอบครัวที่
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอด
บุตร 

เดือนสิงหาคมไม่มีบุคลากรที่
ต้องได้รับสวัสดิการเรื่องการ
เจ็บป่วย เสียชีวิต และคลอด
บุตร 

- 

สนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพ
และโครงการที่เก่ียวข้องกับ
การออกกำลังกาย 

สื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ
ให้บุคลากร เช่นการเดิน การ
ออกกำลังกาย  

- สรุปข้อมูลบุคลากร
ได้รับข้อมูลด้านการออก
กำลังกายด้วยตนเอง (มี
ใบเซ็นชื่อในการรับทราบ
ข้อมูลด้านสุขภาพฯ) 
- ข้อมูลความรู้เรื่องการ
ออกกำลังกาย 

จัดทำช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

จากการเปิดกล่องรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อ

- รายงานข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการ
ประชุมสำนักส่งเสริม
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ร้องเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 
ไม่พบข้อร้องเรียน 
 

สุขภาพประจำเดือน
สิงหาคม 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม 

บุคลากรได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
การสวดมนต์ก่อนประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ  

- รูปภาพกิจกรรม 
สวดมนต์ 

จัดอวยพรวันเกิด มอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ                      
ที่เกิดในเดือนสิงหาคม  
จำนวน 16 ท่าน 

- สรุปข้อมูลการส่งมอบ
การ์ด/ของขวัญวันเกิด   
(มีใบเซ็นชื่อรับการ์ด 
อวยพรวันเกิด) 

2.3 ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. วิเคราะห์งบประมาณ 
และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ 6 เดือนแรก)  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

รายงานผลการวิเคราะห์
งบประมาณ และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(รอบ 6 เดือนแรก)  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

http://hp.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=2762 
 

2. ติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  

1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ณ วันที่ 
15 ส.ค. 63 
2. มีการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

1.รายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) 
อัพโหลดขึ้นเวปไซต์
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=3401          
 2. รายงานการประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 
24 ส.ค. 63 วาระ 
3.1 
http://hp.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=3433 
3. รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ 
วันที่ 31 ส.ค. 63 

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=3433
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3433
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3433
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

- งบภาพรวม 
88.99% 
- งบดำเนินงาน 
90.71% 
- งบลงทุน 71.26% 
http://hp.anamai.mo
ph.go.th/ewt_dl_link.
php?nid=3432 
 

2.4 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
เพื่อสนับสนุน
กรมอนามัย
ก้าวสู่องค์กรที่
มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง 
PMQA 
2558/ 
PMQA 4.0 

ประชุมคณะกรรมการ 
PMQAครั้งที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ PMQA ครั้งที่ 5 
- สรุปผลการจัดทำและพัฒนา
นวัตกรรมในรูปแบบดิจิทัลของ
แต่ละกลุ่มวัย เพจ 9 ย่างเพ่ือ
สร้างลูก(นวัตกรรมการสื่อสาร
สําหรับหญิงตั้งครรภ พอแม  
ผูปกครองเด็กวัยแรกเกิด-6 ป) 

- นวัตกรรมในรูปแบบ
ดิจิทัลของแต่ละกลุ่มวัย 
เพจ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก
(นวัตกรรมการสื่อสาร
สําหรับหญิงตั้งครรภ  
พอแม ผูปกครองเด็กวัย
แรกเกิด-6 ป) 

2.5 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
บรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติ
การหน่วยงาน 

1. ประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพ  
2. สรุปรายงานผล ร้อยละ
การเบิกจ่าย ตาม
แผนปฏิบัติ การประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
3. วางระบบ ติดตาม /
กำกับการ ดำเนินงานตาม 
แผนเป็นประจำ สม่ำเสมอ  
4. นำเสนอแผน และผล
การ ดำเนินงานในที่ประชุม 
ประจำเดือนของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- กำกับติดตาม ผลการ 
ดำเนินงานจากการประชุม 
ประจำเดือน  
- ประชุมติดตามการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด วันศุกร์สุดท้ายของ 
เดือน 
 

ปรับแผนรอบ 6 เดือน
หลังในระบบ DOC 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3432
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3432
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3432
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วดั 1.28 ระดับความสำเรจ็ของการบริหารจดัการสถานการณ์ COVID-19 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละ
กลุ่มดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เฝ้าระวัง และ
พฤติกรรมสุขภาพที่
แสดงถึงความรอบรู้
ของประชาชน  เช่น   
การดำเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนา
ฐานข้อมูลTHAI STOP 
COVID 

เป็นแกนหลักจัดประชุม
ผู้เชี่ยวชาญในการทำ
แบบประเมินตนเอง
สำหรับสถานศึกษาใน
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ
เฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 
 

แบบประเมินตนเอง
สำหรับสถานศึกษาใน
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ
เฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ผ่านระบบออนไลน์ 
THAI STOP COVID 

-โรงเรียนมีการประเมิน
ตนเองโดยคีย์ข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ THAI 
STOP COVID 
- นำข้อมูลโรงเรียนมา
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
พิจารณาเปิดภาคเรียน 

พัฒนาชุดความรู้/
ข้อแนะนำหรือแนวทาง
ปฏิบัติของประชาชนใน
การใช้ชีวิตประจำวัน 
 

ร่วมเป็นวิทยากรให้
ความรู้และวิธีป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ใน
การอยู่ร่วมกันในท่ี
ประชุม ในการประชุม
โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ รุ่น
ที่ 2  

 ความรู้และวิธีป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ใน
การอยู่ร่วมกันในท่ี
ประชุม 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้ความรู้ ความเข้าใจ 
การเฝ้าระวังและบอกต่อ 
การอยู่แบบวิถีชีวิตใหม่
ในการอยุ่ร่วมกันอย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละ
กลุ่มดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

พัฒนาแนวทาง/
มาตรการ/มาตรฐาน 
ยกระดับรับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการ และ
สถานที่สาธารณะที่
สอดคล้องตาม
สถานการณ ์

 
 
- 
 
 

- - 

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุม 
COVID-19  เช่น การ
ลงพ้ืนที่ทีมปฏิบัติการ  
(Operation team) 

1.เป็นผู้ประสานงาน
หลัก เป็นที่ปรึกษา ให้
คำแนะนำ การตรียมการ 
และเข้าร่วมเยี่ยมเสริม
พลังและปรึกษาหารือ
การจัดทำแนวทางเพ่ือ
ผ่อนผันให้เปิด
สถานศึกษาเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19  เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
“เตรียมความพร้อม
นักเรียนให้ปลอดภัยจาก
โควิด 19”  ณ โรงเรียน
อนุบาลพิบูลเวศม์ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 
2.เข ้าร ่วมตรวจเย ี ่ยม
เสริมพลังการดำเนินงาน
ส ุ ข ภ า พ น ั ก เ ร ี ย น 
“ส ุ ข อน าม ั ย ล ้ า ง มื อ 
ปลอดภัยจากโควิด-19” 
ณ โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 
อำ เภอไช โย  จ ั งหวั ด
อ่างทอง และร่วมจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์วิธีล้าง
ม ื อ  7 ข ั ้ น ต อ น  ใ น

1.โรงเรียนอนุบาลพิบูล
เวศม์ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
2.โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 
อำเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 
3.โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้าน
หนองใหญ่ ตำบลรุง 
อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
4.โรงเรียนนานาชาติ 
เซนต์แอนดรูวส์ 
กรุงเทพฯ 
5.โรงเรียนนานาชาติ
กรุงเทพ อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 
6.ดรุณสิกขาลัย 
โรงเรียนนวัตกรรมแห่ง
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
 
 

สถานศึกษามีความม่ันใจ
ในการปฏิบัติตาม
มาตรการ แนวทางของ
กรมอนามัยในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ใน
สถานศึกษา 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละ
กลุ่มดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

นักเรียนปลอดภัยจากโค
วิด-19  
3.เป ็นผ ู ้ประสานงาน
หลัก เตรียมการร่วมกับ
ศูนย์อนามัย รับผิดชอบ
หลักโครงการกพด. และ
เข้าร่วมตรวจเยี่ยมเสริม
พลังหลังเปิดภาคเรียน
ของ โ ร ง เ ร ี ยนต ำรวจ
ตระ เวนชายแดน  ใน
สถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
ณ  โ ร ง เ ร ี ย น ต ำ ร ว จ
ตระเวนชายแดนบ้าน
หนอง ใหญ ่  ตำบลรุ ง 
อ ำ เ ภ อ ก ั น ท ร ล ั ก ษ์  
จ ังหวัดศรีสะเกษ โดย 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา) 
เป็นประธาน 
4.เข้าร่วมเยี่ยมเสริมวิถี
ช ีว ิตใหม่ตามมาตรการ
ผ ่อนปรนก ิจการหรือ
ก ิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท
โรงเรียนนานาชาติ เพ่ือ
ป้องกันป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด19 
ณ โรงเร ียนนานาชาติ 
เ ซ น ต ์ แ อ น ด ร ู ว ส์  
กรุงเทพฯ 
5.ประสานเตร ียมการ
และจัดทำข้อมูลเอกสาร
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละ
กลุ่มดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ว ิชาการและเข ้ าร ่วม
เย ี ่ ยม เสร ิ มพล ั งและ
ปรึกษาหารือการจัดทำ
แนวทางเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเปิดสถานศึกษา 
เพ ื ่อป ้องก ันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 
ณ โรงเร ียนนานาชาติ
กรุงเทพ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 
2563 
6.ประสานเตรียมการ
และจัดทำข้อมูลเอกสาร
วิชาการและเข้าร่วมการ
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและ
ตรวจประเมินความ
พร้อมในการเปิด
โรงเรียนเต็มรูปแบบ 
ตามแนวทางการป้องกัน
โรคโควิด19  ณ  
ดรุณสิกขาลัย โรงเรียน
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

 การลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริม
พลังการดำเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในสถานการณ์  
COVID-19 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการควบคุม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลวังกะ อำเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายกำแพงเพชรอัคร
โยธิน อำเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้และมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติตาม
มาตรการของกรม
อนามัยในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละ
กลุ่มดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 แผนและผลการดำเนินงานPMQA  

4.2.1 หมวด 3 ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 ผลการดำเนินงานการจัดทำแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็น
ลูกค้าของแต่ละกลุ่มประเมินความพึงพอใจ  

 - ผลการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 140 คน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ส่วนใหญ่เป็น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตอบกลับมา  

 - ขอความร่วมมือกลุ่มวัย ประชาสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์อนามัย ให้ช่วยกระจายไปยังเครือข่าย
อ่ืนๆ โดยให้ส่ง link และ QR code ให้ลูกค้าของตนเองตอบแบบสอบถาม  

 - ทางกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จะทำการดึงข้อมูลปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม แจ้งให้กลุ่ม
วัยทราบเพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม 

4.2.2 หมวด 4  ประสานภาคีเครือข่ายจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลผู้รับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

1. ฐานข้อมูลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ    

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การ mapping ข้อมูลเลข 13 หลักของนักเรียนกับการเข้ารับบริการ 
ความแม่นยำประมาณ 70-80% อยู่ในระหว่างการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล เพื่อเป็น
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ข้อมูลนำเข้าในการวางแผนจัดทำตัวชี้วัดในปี 2565  สำหรับตัวโปรแกรมที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในช่วงที่กำหนดว่าฐานข้อมูลจะวางไว้ที่ไหน  

2. โปรแกรมเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ MOOC ของกรม หลักสูตร 10 packages ประมาณเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม จะเปิดทดลองใช้รุ่นแรก  

  

 

  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

 นางสาวภารินี  หงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


