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รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 1  
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามยัวัยทำงาน 
 ชั้น 5 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
2. นางรดีพร  สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวฟารีดา เม๊าะสมิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางวิชชุพร  เกตุไหม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นายกชธนาณัฏฐ์ โพธิมา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
9. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางกมลชนก ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวศิรินทรา พินิจกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
19.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
20.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
21.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
22.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
23.  นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
25.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
26.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
27.  นางธัญทิพย์  ทวีชัยเศรษฐ์ พนักงานพิมพ์ ส3 
28.  นายฉัตรชัย  หมึกหอม พนักงานธุรการ 
29.  นางณัชชาภัค เมืองหงษ์ พนักงานพิมพ์ 
30.  นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

-     

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

-  

วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 ชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ

กลุ่มงานและระดับบุคคล  
1) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสมรรถนะสูง (HPO) 
5 ตัวชี ้ว ัด โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยนายแพทย์เอกชัย  
เพียรศรีวัชรา ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม และถ่ายทอดตัวชี้วัดลงระดับกลุ่มงาน 
ดังนี้  
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  2) แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

 

   

  3) การรายงานและประเมินผลในปี 2564 แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 5 เดือนแรก  
(ต.ค. 63 – ก.พ. 64) และรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค.) โดยขอให้เข้าระบบ DOC4.0 เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก รายการที่ 1 -4 ได้ตั้งแต่ 11-31 ม.ค.
2564 และรายการที่ 5 รายงานการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
สำหรับรายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะมีการประชุมชี้แจงในวันที่ 15 
มกราคม 2564  

 4) การรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กำหนดให้
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ รายงานตามแบบฟอร์มการรายงาน ส่งไฟล์ให้งานพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 8 
ของทุกเดือน และนำเสนอผลการดำเนินงานทุกเดือนในที่ประชุม 

 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

 ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ทั้งภายใน ภายนอก ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน
และรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในปี พ.ศ.2563 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการทำงานใน 
ปพี.ศ.2564 ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ  
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ตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1.1 อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

- 1. การรายงานผลในระบบ DOC     
ไม่สัมพันธ์กับ Template 
2. การตรวจประเมินของหน่วยงาน
ผู้ตรวจและเจ้าภาพตัวชี้วัดไม่
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1. กพร.รับนโยบายจากผู้บริหารและชี้แจง
รายละเอียดให้เจ้าภาพตัวชี้วัดอย่างชัดเจนก่อนการ
จัดทำ template 
2. กพร.จัดเวทีให้เจ้าภาพตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
ตรวจประเมินสร้างความเข้าใจ template ที่ตรงกัน 

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการ
ควบคุมกำกับการบริหารงาน 

- 1 .  กา รล งหล ั กฐ าน โดย ใช ้  URL         
พบปัญหาไม่สามารถเปิด link ได ้

กพร.ต้องกำหนดแนวทางท่ีชัดเจนร่วมกับกอง
แผนงาน และชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเข้าใจ สามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้องเมื่อพบปัญหาไม่สามารถเปิด 
link ได ้

2.2 ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

1. ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามตัวชี้วัด
ขาดความเข้าใจรายละเอียดตาม 
template 

1. การรายงานผลในระบบ DOC     
ไม่สัมพันธ์กับ Template 
2. การตรวจประเมินของหน่วยงาน
ผู้ตรวจและเจ้าภาพตัวชี้วัดไม่
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1. กพร.รับนโยบายจากผู้บริหารและชี้แจง
รายละเอียดให้เจ้าภาพตัวชี้วัดอย่างชัดเจนก่อนการ
จัดทำ template 
2. กพร.จัดเวทีให้เจ้าภาพตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
ตรวจประเมินสร้างความเข้าใจ template ที่ตรงกัน 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การเบิกจ่ายงบนมเอดส์ซึ่งคิดเป็น 
41% ของงบดำเนินงานภาพรวม     
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลา 

- 1. ขอนโยบายจากผู้บริหารไม่นำงบนมเอดส์มาคิด
รวมในงบดำเนินงาน หรือแบ่งงวดเงินตามการจัดส่ง
นม 
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ตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ต่อ) 

2. การเบิกจ่ายงบลงทุนมีความล่าช้า 
3. การปรับแผนและไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

  

ตัวชี้วัดอ่ืน ๆในภาพรวม 1. การประสานงานระหว่าง
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม
ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในการ
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ 
DOC ให้ทันเวลา และถูกต้องตามที ่
กพร.กำหนด 

1. การกำหนดรูปแบบการตรวจ
ประเมินและแนวทางการตรวจประเมิน
ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. การตรวจประเมินแต่ละตัวชี้วัดควรให้เจ้าภาพ
ตัวชี้วัดเป็นผู้ตรวจประเมิน 
2. การนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไปร่วม
พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเป็น
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 


