
รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วดัค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที ่3/2564  
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามยัเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
 ชั้น 4 อาคาร ๗ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
2. นางรดีพร  สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวแรกขวัญ สระวาสี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6. นายสมศักดิ์  ปิ่นนาค  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
7. นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางวิชชุพร  เกตุไหม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นายกชธนาณัฏฐ์ โพธิมา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
17.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
18.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
19.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
20.  นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
22.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
23.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
24.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
25.  นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3  
26. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ขอให้มีการด าเนินการรายงานผลติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการและผลการ
ด าเนินงานในระบบ DOC ให้ทันเวลาที่ก าหนด  

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
 

วาระ 3 เรื่องแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 1. รายงานติดตามผลฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เข้าระบบ DOC 4.0 ภายใน 10 มี.ค.2564  

2. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 1.6, 1.16, 1.17 ส่งคะแนนระดับ 4 และระดับ 5 ตามแบบฟอร์มที่   
ก าหนด ให้ กพร. 

วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 รายงานการตดิตามการด าเนนิงานตัวชี้วดัฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)  

ตัวชี้วัด 1.6   อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ผลการด าเนินงานเดือน ต.ค.-ก.พ.64 มีแม่ตายทั้งสิ้น 48 คน 

กิจกรรมตามแผน (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

1. จัดจ้างเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล พร้อม
ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะส าหรับประเทศไทย 
เดือนมกราคม 2564 

2. ประชุมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดแนวทางการใช้งานโปรแกรม Save Mom Operation ในวันที่ 
23-24 กุมภาพันธ์ 2564  

3. สัมมนาวิชาการ "ก้าวสู่ระบบบริการยุค New Normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัย Save Mom 

ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

1. จัดจ้างเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล พร้อม
ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะส าหรับประเทศไทย 
เดือนมกราคม 2564  

ผลผลิต ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ 

ผลลัพธ์ ผู้รับจ้างเริ่มด าเนินงานตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง อันได้แก่ 
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– เก็บรวบรวม 
– รายงานสรุปข้อมูลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล  

 
2. ประชุมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดแนวทางการใช้งานโปรแกรม Save Mom Operation ในวันที่ 

23-24 กุมภาพันธ์ 2564 

ผลผลิต  

1. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาล นักวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากศูนย์
อนามัยที่ 1-12, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง, รพศ/รพท, รพช, สสอ, รพสต และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 731 คน 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการสอนการใช้งานโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  1) Platform 
Pink Book   2) Application Save mom   3) Application  Pink Book 4)โปรแกรมออกบัตร
พนักงานเจ้าหน้าที ่พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

ผลลัพธ์  

1. ผู้เข้าร่วมอบรมรับรู้ รับทราบ แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
2. สามรถใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กและสามารถเป็นที่

ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่ประชาชนได้ 
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3. สัมมนาวิชาการ "ก้าวสู่ระบบบริการยุค New Normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัย Save Mom 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด จึงเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 8 มีนาคม 2564 การรายงานผลการด าเนินงานจะ
รายงานในเดือนมีนาคม  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 
(เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 93.89   

ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  (เป้าหมายร้อยละ 50) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 62.40  
 
กิจกรรมตามแผน 
1. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็ก 
ผลการด าเนินงาน 
จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. เว็บไซต์กรมอนามัย https://www.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/42662 
 

 
 

2. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=4005 
 

 

https://www.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/42662
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=4005
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3. เว็บไซต์ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210220143821413 
 

 
 
2. การประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
ผลการด าเนินงาน 

จัดประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ ให้แก่
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีการชี้แจงขั้นตอนในการออก
บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และการจัดการฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด แต่เนื่องจากเป็นโปรแกรมใหม่
และมีความเฉพาะเจาะจง ผู้รับผิดชอบจึงอาจจะยังไม่ เข้าใจการท างานของโปรแกรม จึงเสนอให้มีการจัดท า
เป็นคู่มือและวีดีโอสอนการใช้งานเพิ่มเติม 

 

 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210220143821413
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3. สื่อความรู้อนามัยแม่และเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
ผลการด าเนินงาน 

จัดท าชุดวิดีทัศน์ในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. คุณแม่ตั้งครรภ์ห่างไกลโควิด 19 
2. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ห่างไกลโควิด 19 
3. การดูแลเด็กปฐมวัยให้ห่างไกลโควิด 19 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.16  ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.17 จ านวนโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
 
แผนการด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 
1.ประชุมยกระดับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)  
   วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

2.ขับ เคลื่ อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่  ( New Normal) แบบูรณาการ  ปี  2564  
   เสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด19 ในสถานศึกษา” 

2.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2.2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
2.3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2.4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการน าข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์ “พัฒนาต่อยอดคืนข้อมูลสู่ 
   การด าเนินงาน” วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อ าเภอเมือง จ.นนทบุรี 
4.จัดจ้างจัดท าไฟล์รูปเล่มความส าเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
5.จัดจ้างทดสอบและวิเคราะห์เครื่องมือการประเมินความราอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียน 
 

ผลการด าเนินงานตามแผน 

1. เครื่องมือการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมในนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-6) และมัธยมศึกษา 
   (ม.1-3) และแปลผลค่าคะแนน 

    NuPETHS  
    Super hero NuPETHS  

2. ร่างกรอบการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ตาม 10 องค์ประกอบและ 19 ตัวชี้วัด 
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2.ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แบบูรณาการ ปี 2564  
เสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด19 ในสถานศึกษา” 
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3.การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการน าข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์ “พัฒนาต่อยอดคืนข้อมูลสู่การ
ด าเนินงาน” วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อ าเภอเมือง จ.นนทบุรี 
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4.จัดจ้างจัดท าไฟล์รูปเล่มความส าเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 

 
 
 
5.จัดจ้างทดสอบและวิเคราะห์เครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียน 
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ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้าน
สุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 
 
กิจกรรมตามแผน 
1. ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานการสร้างกระแสสังคมและการสร้างความรอบรู้ 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ  
เพ่ือยกระดับมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม
ก าธร สุวรรณกิจ 
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วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 36/2564  
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมชี้แจงค าแนะน าด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส าหรับส านักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน 
(Good Factory Practice) ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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2. การติดตามเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการด้วย 10 Packages  
(แผนการสร้างความร่วมมือและยกระดับผู้ประกอบการโรงงานภายใต้แผนประคองกิจการในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Business continuity plan-COVID) 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 การเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ณ ห้องประชุมบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด  จังหวัดสมุทรสาคร 
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตรวจเยี่ยมโรงงานสถานประกอบการตามมาตรการ Good Factory 
Practice (GFP) ณ จังหวัดระยอง 

 

 



20 
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตรวจเยี่ยมโรงงานสถานประกอบการตามมาตรการ Good Factory 
Practice (GFP) ณ จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาสถานการณ์สุขภาพคนวัยท างานในสถานประกอบการ ตามแผนที่จะจัด
ประชุมอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จึงเลื่อนการจัดประชุมเป็นภายในเดือนเมษายน 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

  

กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนกุมภาพันธ์) 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดท าบอร์ดสื่อสาร การท า
หนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงาน กลุ่ม Line ของหน่วยงาน 

2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP 

ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนกุมภาพันธ์) 

1. ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการยืมเงินราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณอาคาร 7 ชั้น 3 ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
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บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ 
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โดยเสนอกลุ่มหัวหน้าอ านวยการตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ลงนาม 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานส านักส่งเสริมสุขภาพ  

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4041   (link เผยแพร่ SOP กระบวนการเบิก
จ่ายเงินยืมราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

     

 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4041
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ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนด (รอบ 5 เดือนแรก) จ านวนทั้งสิ้น 5 มาตรการ ครบถ้วน 

มาตรการที่ก าหนด ผลการด าเนินงานตามาตรการ 
1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของส านัก
ส่ งเสริมสุขภาพ  รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม - 
กุมภาพันธ์ 2564) จ านวน 1 ฉบับ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 

2. ส านักส่งเสริมสุขภาพส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

3. สื่อสารการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน 
 

3. ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการยืมเงินราชการ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ดังนี้ 1) หนังสือแจ้งเวียนยังกลุ่มต่างๆ 2) กลุ่มไลน์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

4. จัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

4. แนวทางการยืมเงินราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ฉบับ 

5. ติดตาม ก ากับผลการด าเนินงานทุกเดือน 
 

5. รายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักส่ง เสริมสุขภาพ  จ านวน 2 ฉบับ ( เดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์) 

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน (รอบ 5 เดือนแรก) จ านวนทั้งสิ้น 6 แผน ครบถ้วน 

แผนการขับเคลื่อน ผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 
1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายในของส านักส่งเสริม
สุขภาพ  
 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของส านัก
ส่ งเสริมสุขภาพ  รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม - 
กุมภาพันธ์ 2564) จ านวน 1 ฉบับ 

2. เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

2. ส านักส่งเสริมสุขภาพส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การจัดท าบอร์ดสื่อสาร การท า
หนังสือแจ้งเวียน กลุ่ม Line ของหน่วยงาน 
 

3. ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการยืมเงินราชการ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ดังนี้ 1) หนังสือแจ้งเวียนยังกลุ่มต่างๆ 2) กลุ่มไลน์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

4. แนวทางการยืมเงินราชการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ปี 2564 

4. แนวทางการยืมเงินราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ฉบับ 

5. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน SOP 

5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินยืมราชการ จ านวน 2 ฉบับ (เดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์) 
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แผนการขับเคลื่อน ผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 
6. ประชุมติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค า
รับรองฯ ทุกเดือน 
 

6. รายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักส่ง เสริมสุขภาพ  จ านวน 2 ฉบับ ( เดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์) 

 

 ผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1  
ปี 2564 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 

จากผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ของไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2563  และไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2564 พบว่า 

            1. ไตรมาสที่ 4/2563  
- การส่งใช้คืนเงินยืมราชการไม่เกินก าหนดระยะเวลา  
- การส่งใช้เงินยืมราชการเป็นเงินสดเกิน 20 % จ านวน 6 รายยืม เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่าย 

คลาดเคลื่อนเป็นผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนงาน 
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            2. ไตรมาสที่ 1/2564  
 - การส่งใช้คืนเงินยืมราชการเกินก าหนดระยะเวลา จ านวน 2 ราย เนื่องจากเอกสารที่ได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาให้ล่าช้า และได้ติดตามทวงถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้อง
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 หมายเหตุ  การส่งใช้คืนเงินยืมราชการเกินก าหนดระยะเวลาเป็นรายยืมใหม่ ไม่ซ้ ารายยืมเดิม  

        

 - การส่งใช้เงินยืมราชการเป็นเงินสด เกิน 20 % จ านวน 4 รายยืม เป็นเงินยืมราชการ จ านวน 2 รายยืม
และเป็นเงินยืมทดรองราชการ จ านวน 2 รายยืม เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  
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   จากผลการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่ามีการคืนเงินสดเกิน 20 % 
ลดลงจากเดิม  และมีการส่งใช้คืนเงินยืมราชการเกินก าหนดระยะเวลาเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา จ านวน 2 ราย 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากแก่การควบคุมเกี่ยวกับเอกสาร เนื่องจากปัจจัยส่วนใหญ่มาจากผู้เข้าร่วมประชุมและการ
ติดต่อประสานงานเป็นส าคัญ (มีเอกสารการติดตามการใช้หนี้เงินยืมและเอกสารชี้แจงเหตุผลการใช้หนี้เงิน
ยืมเป็นเงินสดเกิน 20% แนบเป็นหลักฐานประกอบ) 

ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้มีมาตรการเร่งรัดให้ด าเนินการช าระหนี้และแนวทางการปฏิบัติในการ
ยืมเงินราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 และ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานการยืมเงิน
ราชการและใช้หนี้เงินยืมราชการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยัง
เป็นการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตาม
รายงานผลตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง 
 



ตัวช้ีวัด 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

การด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ มีกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 3 กิจกรรม น ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการ (แบบฟอร์ม 5 เพ่ิมเติม) ดังนี้  
 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/

ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ

ด าเนินการในปี 2565 

เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 

 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้ว

ความเสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว

ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

1.ผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่เข้าร่วมประชุม

ตามเป้าหมาย 

2.การจัดการ

ด าเนินงานไม่

เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 15 

1.จัดท าแผนก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการชัดเจน 

2. จัดท าหนังสือเชิญประชุม

ล่วงหน้าอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 

เดือน 

ประชุม 1 คร้ัง  จัดประชุม 1 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ตามเป้าหมาย 

ด าเนินงานได้

เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 

  455,600 455,599.5

8 
0.42 
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ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/

ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ

ด าเนินการในปี 2565 

เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 

 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้ว

ความเสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว

ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

3. มีการประสานติดตาม

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

โทรศัพท์ ไลน์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่

เข้าร่วมประชุม

ตามเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 5 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุม

ล่วงหน้าอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 

เดือน 

2. มีการประสานติดตาม

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

โทรศัพท์ ไลน์ 

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ตามเป้าหมาย 

  25,200 15,900 9,300 
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ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/

ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ

ด าเนินการในปี 2565 

เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 

 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้ว

ความเสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว

ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่

เข้าร่วมประชุม

ตามเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 6 

1.ประสานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2.จัดท าหนังสือเชิญประชุม

ล่วงหน้าอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 

เดือน 

3. มีการประสานติดตาม

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

โทรศัพท์ ไลน์ 

 

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ตามเป้าหมาย 

  46,000 3,610 42,390 



ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
  

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ซ่ึงกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม บางกิจกรรม
ได้ด าเนินการและรายงานผลในเดือนมกราคม บางกิจกรรมด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ และบางกิจกรรม     
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ อยู่ระหว่างการด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามตารางด้านล่าง 

2. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ได้ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ตามตารางด้านล่าง 

*3. การเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน มีในแผนปฏิบัติการฯ แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบ 5 เดือนแรกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้หลายหน่วยงาน
ชะลอการให้บริการออกไป ทั้งนี้ทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้จัดท าหนังสือเพ่ือรวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และวางแผนให้บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีตามสิทธิ์ 
(ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า) ภายในเดือนมิถุนายน 2564 

4. การตรวจหาค่า BMI ของบุคลากรในหน่วยงาน ด าเนินการแล้วและรายงานผลการด าเนินการ         
ในรอบเดือนมกราคม 2564 

5. การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป     
ได้ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามตารางด้านล่าง 

ทั้งนี้กิจกรรมอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติการ ทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้รายงานผลการด าเนินการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามตารางด้านล่าง 
 

รายงานผลการด าเนินการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัว
กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีบุคลากรได้รับสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร คิดเป็นร้อยละ 100  
 

2. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
 

ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรสมัครร่วมกิจกรรม
ก้าวท้าใจ Season 3 (เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 1) 
โดยเป้าหมายการสมัครร้อยละ 100  
ผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
จ านวน 115 คน สมัคร เข้ า ร่ วมกิ จกรรมทั้ ง  115 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 100  
แต่พบปัญหาและอุปสรรคคือ มีทั้งคนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ส าเร็จ และไม่ส าเร็จ ดังนี้ 
1. มีบุคลากรที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ จ านวน 109 คน 
2. บุคลากรที่ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ จ านวน 6 คน 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
คนที่ไม่สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ ได้พยายามสมัครทั้ง

ผ่ า น โ ท รศั พท์ มื อ ถื อ แล ะผ่ า นคอม พิ ว เ ตอ ร์  ตั้ ง แ ต่ วั นที่                     
15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัครเป็นต้นมา แต่ยังไม่
สามารถสมัครได้ ปัญหาที่พบ เช่น ไม่สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์
ได้ กรอกข้อมูลถูกต้องแล้วเมื่อบันทึกข้อมูลระบบให้ตรวจสอบ
เบอร์โทรศัพท์หรือรหัสบัตรประชาชน ทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้
ประสานไปยังผู้รับผิดชอบที่กองกิจกรรมทางกายได้ข้อมูลว่า
เจ้าหน้าที่ผู้ดูและระบบอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา และจะท าการ
ติดต่อมายังบุคลกรที่ไม่สามารถสมัครได้ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า     
ในการสมัคร และทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจึงได้ประสานไปยัง
เจ้าภาพตัวชี้ วัดคือ กองการเจ้าหน้าที่  ได้รับค าแนะน าให้
บันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่ไม่สามารถสมัครได้  

 
3. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือด
หัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี     
ขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk Score 

ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรตอบแบบประเมิน
ความเสี่ยงฯ (เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 2) 
เป้าหมายการตอบแบบประเมินร้อยละ 100  
ผลการด าเนินงาน  

1. ส านักส่งเสริมสุขภาพมีบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 
92 คน บุคลากรกลุ่มนี้ผ่านการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดครบทั้ง 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ได้คะแนน 0.5   

2. ผลการวิเคราะห์ความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคต พบว่า  

2.1 สรุปผลในภาพรวม บุคลากรส่วนใหญ่มีความเสี่ยง
ต่ าต่อการเกิดโรค จ านวน 70 คน รองลงมาคือมีความเสี่ยงปาน
กลาง และความเสี่ยงสูงน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ76.08, 14.13 
และ 9.78 ของคนท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไปทั้งหมด ตามล าดับ 

2.2 ข้าราชการส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรค 
รองลงมาคือความเสี่ยงสูง และน้อยที่สุดคือมีความเสี่ยงปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ35.87, 4.34, และ 2.17 ตามล าดับ 

2.3 พนักงานราชการมีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรค      
คิดเป็นร้อยละ 3.26 

2.4 ลูกจ้างประจ าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิด
โรค รองลงมาคือมีความเสี่ยงปานกลาง และมีความเสี่ยงสูงน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.96, 11.96, และ 9.78 ตามล าดับ 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน 

 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ ได้การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน ในหัวข้อ
เรื่องโภชนาการ โดยการจัดบอร์ดบริเวณชั้น 3 โดยบุคลากร 130 
คน ได้รับทราบข้อมูลความรู้และข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 99.23    
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 3)  
 

5. การประกวดหน่วยงานที่มีการด าเนินงาน
สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส และเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่า
ท างาน (HWP)  

วันที่ 3 มีนาคมได้มีการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวาง
แผนการตรวจหน่วยงานของส านักส่งเสริมสุขภาพในวันที่ 8 - 9 
มีนาคม 2564 และให้คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินส่ง      
ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบผ่ านไลน์ส านั กส่ ง เสริมสุขภาพ และบุคลากรที่ เป็น
คณะท างานทุกกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มงานตนเองทราบ  

 การประชุมครั้งนี้ตัวแทนคณะท างานทุกกลุ่มงานเข้าร่วม
การประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประกวดหน่วยงานที่มี
การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ส านักส่งเสริม
สุขภาพ จะรายงานผลตัวชี้วัดในเดือนถัดไป 

(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 4) 
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ภาคผนวกที่ 1 

หลักฐานระดับ 4 Output ผลผลิต 
ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 

 
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ได้ท าหนังสือขอความร่วมมือบุคลากรสมัครร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 และแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบทุกกลุ่มงาน โดยมีเป้าหมายการสมัครร้อยละ 100  

ผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 พบว่า บุคลากรส านักส่ งเสริมสุขภาพ             
จ านวน 115 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 115 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนน 0.5  (ดังแสดงใน
เกณฑ์    การให้คะแนนหลักฐานระดับ 4) 

 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 

การเข้าร่วม 

80-85 86-90 91-95 96-99 100 

  
แต่พบปัญหาและอุปสรรคคือ มีทั้งคนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส าเร็จ และไม่ส าเร็จ ดังนี้ 

1. มีบุคลากรที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ จ านวน 109  คน  
2. บุคลากรที่ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ จ านวน 6 คน 
คนที่ไม่สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ ได้พยายามสมัครทั้งผ่านโทรศัพท์มือถือและผ่านคอมพิวเตอร์ 

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัครเป็นต้นมา แต่ยังไม่สามารถสมัครได้ ปัญหาที่พบ เช่น 
ไม่สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ได้ กรอกข้อมูลถูกต้องแล้วเมื่อบันทึกข้อมูลระบบให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์
หรือรหัสบัตรประชาชน ทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ประสานไปยังผู้รับผิดชอบที่กองกิจกรรมทางกาย              
ได้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดูและระบบอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา และจะท าการติดต่อมายังบุคลกรที่ไม่สามารถ
สมัครได้ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการสมัคร และทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจึงได้ประสานไปยังเจ้าภาพตัวชี้วัด    
คือ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับค าแนะน าให้บันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานในกรณีท่ีไม่สามารถสมัครได้  
เนื่องจากบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีจ านวนมาก จึงได้จัดท าหลักฐานการสมัครโดยการบันทึกภาพหน้าจอ
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้ http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4027 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4027
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หนังสือขอความร่วมมือบุคลากรสมัครร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
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ภาคผนวกที่ 2 

หลักฐานระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ 
ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป 

(CV Risk Score) 
 

กิจกรรม การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี     
ขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk Score 

ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้น
ไป (CV Risk Score) นั้น ทางผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงคณะท างานเกี่ยวกับการวิธีการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ก่อนท าหนังสือแจ้งเวียนให้กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกลุ่มงานท าการประเมิน ทั้งนี้มี
ขั้นตอนการประเมิน CV risk score ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย (ตามหลักฐานแนบท้าย) 

ส านักส่งเสริมสุขภาพมีบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 92 คน บุคลากรกลุ่มนี้ผ่านการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดครบทั้ง 92 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนน 0.5  
(ดังแสดงในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละการประเมิน 80 – 

85  
86 – 
90  

91 – 
95  

96 – 
99  

100 

ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์ CV risk  score ของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 

ประเภทบุคลากร 

จ านวนคน
อายุ 35 
ปีขึ้นไป 

(คน) 

ผลการวิเคราะห์  CV risk  score 

(ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคต) 

<10% 

(เสี่ยงต่ า) 

10-20% 

(ปานกลาง) 

20-<30% 

(สูง) 

30-<40% 

(สูงมาก) 

>40% 

(สูงอันตราย) 

1. ข้าราชการ 39 33 

(35.87%) 

2 

(2.17%) 

4 

(4.34%) 

- - 

2. พนักงาน
ราชการ 

3 3 

(3.26%) 

- - - - 

3. ลูกจ้างประจ า 50 34 

(36.96%) 

11 

(11.96%) 

5 

(5.43%) 

- - 

   รวม 92 

 

70 

(76.08%) 

13 

(14.13%) 

9 

(9.78%) 

- - 
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จากตารางท่ี 1 สรุปได้ดังนี้  

1. ส านักส่งเสริมสุขภาพมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป และ
ปฏิบัติงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 92 คน (คิดเป็นร้อยละ 80.70 ของบุคลากรทั้งหมด) 

2. ผลการวิเคราะห์ความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคต พบว่า  
2.1 สรุปผลในภาพรวม บุคลากรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรค จ านวน 70 คน รองลงมา

คือมีความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูงน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ76.08, 14.13 และ 9.78 ของคนที่มี
อายุ 35 ปีขึ้นไปทั้งหมด ตามล าดับ 

2.2 ข้าราชการส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรค รองลงมาคือความเสี่ยงสูง และน้อยที่สุดคือมี
ความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ35.87, 4.34, และ 2.17 ตามล าดับ 

2.3 พนักงานราชการมีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรค คิดเป็นร้อยละ 3.26 
2.4 ลูกจ้างประจ าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรค รองลงมาคือมีความเสี่ยงปานกลาง และมี

ความเสี่ยงสูงน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.96, 11.96, และ 9.78 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ CV risk  score (แยกตามรายบุคคล) 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง อายุ ผลการวิเคราะห์  CV risk  score  
<10% 
เสี่ยงต่ า 

10-20% 
ปานกลาง 

20-<30% 
สูง 

30-
<40% 
สูงมาก 

>40% 
สูง

อันตราย 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก     

1 พ.ญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ ข้าราชการ 56 3.78     

2 นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน ข้าราชการ 60   21.23   

3 นางประภาภรณ์ จังพานิช ข้าราชการ 58 7.03     

4 นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา ข้าราชการ 46 1.54     

5 นางชนัญธิดา สมสุข ข้าราชการ 42 7.11     

6 นางจุฬาวรรณ สุขอนันต์ ข้าราชการ 38 0.97     

7 นางสาวอุษา  วงทวี ข้าราชการ 35 0.74     

8 นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ ข้าราชการ 35 0.75     

9 นางปาจรีย์                           หล่อบ ารุงพงศ์        ลูกจ้างประจ า 55 6.36     

10 นางวรารักษ์ จ าปี                             ลูกจ้างประจ า 60 9.18     

11 นางวิมล พรหมกระแส         ลูกจ้างประจ า 57 5.58     

12 นางสาวเสาวลักษณ์  แจ่มพ่ึง ลูกจ้างประจ า 52 4.10     

13 นายโรจน์ เบญจวิกรัย ลูกจ้างประจ า 56  10.11    

14 นางสาวอมรรัตน์ สายสาร ลูกจ้างประจ า 59  10.00    

15 นางอ าพร บัณฑิตวงศ์ ลูกจ้างประจ า 56  10.83    

กลุ่มอนามัยวัยเด็กเรียนวัยรุ่น     

16 นางปนัดดา จั่นผ่อง ข้าราชการ 55 5.63     

17 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ ข้าราชการ 43 3.26     

18 นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ ข้าราชการ 38 3.41     

19 นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา ข้าราชการ 43 2.36     

20 นายสุรเดช ประดิษฐ์ ลูกจ้างประจ า 55   21.54   

21 นางสาวมาลินี โตบัว ลูกจ้างประจ า 60  10.12    

22 นางรักษณา ศิโรรัตนกุล ลูกจ้างประจ า 55 2.98     

23 นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง ลูกจ้างประจ า 59 5.78     
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง อายุ ผลการวิเคราะห์  CV risk  score  
<10% 
เสี่ยงต่ า 

10-20% 
ปานกลาง 

20-<30% 
สูง 

30-
<40% 
สูงมาก 

>40% 
สูง

อันตราย 

กลุ่มอนามัยวัยท างาน     

24 นางพรเลขา บรรหารศุภวาท ข้าราชการ 46  12.39    

25 นางสาวกมลนิตย์ มาลัย ข้าราชการ 49 4.38     

26 นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง ข้าราชการ 55 2.54     

27 นางบังอร สุภาเกต ุ ข้าราชการ 39 4.81     

28 นายกชธนาณัฎฐ์ โพธิมา ข้าราชการ 35 2.15     

29 นางสาวภัทราพร เทวะอักษร ข้าราชการ 43 1.52     

30 นางสาวศิรินทรา พินิจกุล ข้าราชการ 35 6.29     

31 นายสุริยัน ท้วมมะลิ ลูกจ้างประจ า 57 7.30     

32 นางนวพร ท้วมมะลิ                   ลูกจ้างประจ า 56   23.41   

33 นางสาวพรพิมล วัฒนารุ่งกานต์ ลูกจ้างประจ า 59 8.49     

34 นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์ ลูกจ้างประจ า 42 7.64     

35 นายฉัตรชัย หมึกหอม ลูกจ้างประจ า 44  17.52    

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ     

36 ร.อ.หญิงฐาปนพร  สิงหโกวินท์ ข้าราชการ 60 6.72     

37 นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค ข้าราชการ 59 5.71     

38 นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล ข้าราชการ 57 3.16     

39 นางแรกขวัญ สระวาสี ข้าราชการ 52 2.68     

40 ว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา ข้าราชการ 38 0.81     

41 นางสมพร กรณ์เกษม                    ลูกจ้างประจ า 59 5.76     

42 นายอนุศักดิ์ ทองทิพย์ ลูกจ้างประจ า 40 5.67     

43 นายธนธัช                           บ าราบรักษ์ ลูกจ้างประจ า 45 3.44     

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข     

44 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ ข้าราชการ 57 2.03     

45 นางวิชชุพร เกตุไหม ข้าราชการ 37 0.66     

46 นางล าดวน อัตตะชีวะ                ลูกจ้างประจ า 57 2.86     
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง อายุ ผลการวิเคราะห์  CV risk  score  
<10% 
เสี่ยงต่ า 

10-20% 
ปานกลาง 

20-<30% 
สูง 

30-
<40% 
สูงมาก 

>40% 
สูง

อันตราย 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

47 นางวิมล บ้านพวน ข้าราชการ 56 8.51     

48 นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ข้าราชการ 56 6.43     

49 นางสาวรดีพร สุขอรุณ ข้าราชการ 60 7.85     

50 นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ ข้าราชการ 49 9.48     

51 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ข้าราชการ 35 4.74     

52 นายพิพัฒน์ นาคนิกร ข้าราชการ 45 7.31     

53 นางปจารดา                   ดวงวิเชียร               ลูกจ้างประจ า 43 9.35     

54 นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ ลูกจ้างประจ า 42 3.29     

55 นางธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ ลูกจ้างประจ า 60 8.58     

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

56 นางอาริสรา ทองเหม ข้าราชการ 49 1.23     

57 นางพิศมัย อ้นแฉ่ง                  ลูกจ้างประจ า 57 8.34     

58 นางสาววรัสภ์สร                       จั่นนงเยาว์                ลูกจ้างประจ า 48 1.79     

กลุ่มอ านวยการ     

59 นางนิภา แย้มพันธ์ ข้าราชการ 60   23.61   

60 นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ ข้าราชการ 56   21.78   

61 นางสาวจรรยา ทองทิพย์ ข้าราชการ 58  11.48    
62 นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร ข้าราชการ 57   26.39   

63 นางสาวพรพรรณ สมพงษ์ ข้าราชการ 40 6.81     

64 นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชน ์ ข้าราชการ 39 1.46     

65 น.ส.ณภัทรชนกานต์ ถือสมบัติมนตรี พรก.  51 2.65     

66 นางสาวณภาภัช สณศิริ พรก. 47 8.92     

67 นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง ลูกจ้างประจ า 55  11.55    

68 นางจรัสศรี สังข์ศิลป์ชัย           ลูกจ้างประจ า 59 8.46     

69 นางสาวรัชณ ี โอปมาวุฒิกุล ลูกจ้างประจ า 59 4.56     
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง อายุ ผลการวิเคราะห์  CV risk  score  
<10% 
เสี่ยงต่ า 

10-20% 
ปานกลาง 

20-<30% 
สูง 

30-
<40% 
สูงมาก 

>40% 
สูง

อันตราย 

70 นายอนุชิต พรหมกระแส ลูกจ้างประจ า 58  10.19    

71 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธุ์มิตร ลูกจ้างประจ า 59 9.86     

72 นายรณกฤต อาจนรงค์ ลูกจ้างประจ า 44  19.00    

73 นายช านาญ แป้นหลง ลูกจ้างประจ า 57  10.11    

74 นายธีรยุทธ                   หุ่นแจ้ง ลูกจ้างประจ า 48 4.42     

75 นายกฤตย์ ศิริรัตนพร ลูกจ้างประจ า 54  13.35    

76 นายประสาร นพเมือง ลูกจ้างประจ า 59 8.69     

77 นางสาวสุรีรัตน์ พืชผักหวาน ลูกจ้างประจ า 45 2.08     

78 นางสาวศิรินภา ภู่เทศ พรก. 35 3.15     

79 นางสาวศุภกานต์              ตุ้มแก้ว ลูกจ้างประจ า 54 8.90     

80 นางสาวอัมพวัน ด ารงศรี ลูกจ้างประจ า 60 5.16     

81 นายสุพัฒน์ นิจจะพจน์ ลูกจ้างประจ า 53 5.48     

82 นายวีรวัฒน ์ แดงเทศ ลูกจ้างประจ า 60  12.30    

83 นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก ลูกจ้างประจ า 60 8.29     

84 นางศรินทิพย์ ศรีษะเกตุ                 ลูกจ้างประจ า 58   21.47   

85 นางรัตติยาภรณ์ องค์พัฒนากุล ลูกจ้างประจ า 60   26.91   

86 นางมณฑา โสภาวนิตย ์ ลูกจ้างประจ า 59   23.58   

87 นางสาวโฉมยง ผายพิมพ์ ลูกจ้างประจ า 51 4.84     

88 นางสาวธมนวร จันทร์แก ลูกจ้างประจ า 54 7.39     

89 นางสาวนัยนา ชัยพล ลูกจ้างประจ า 45 5.16     

90 นางสาวรุ่งฟ้า ปัญญาไว ลูกจ้างประจ า 46 6.98     

91 นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก ลูกจ้างประจ า 45 9.01     

92 นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ์ ลูกจ้างประจ า  58 7.98     
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หลักฐานแสดงการท าหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบประเมิน CV risk 
โดยการท าหนังสือเวียนไปที่กลุ่ม/ฝ่าย และมีค าอธิบายการประเมิน CV risk score  
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ภาคผนวกที่ 3 

กิจกรรม การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน   
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้บุคลากรบริเวณ ชั้น 3 ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน ในหัวข้อเรื่องโภชนาการ       
โดยบุคลากร 130 คน ได้รับทราบข้อมูลความรู้และข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ จ านวน 129 คน            
คิดเป็นร้อยละ 99.23   
แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4026 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4026
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ภาคผนวกที่ 4  

กิจกรรม การประกวดหน่วยงานที่มีการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ตามเกณฑ์การประเมิน 
5 ส และเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (HWP)  

 วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ส านักส่งเสริมสุขภาพ โดยมี นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา เป็นประธานการประชุม 
เพ่ือชี้แจง                    

1.  ผลการประ เมิ นและข้ อคว รปรั บปรุ ง  จ ากการตรวจประ เมิ น โ ด ยคณะกรรมการ                       
Healthy Workplace  กรมอนามัย เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2564  

2. ก าหนดการประกวดหน่วยงานที่มีการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ตามเกณฑ์       
การประเมิน 5 ส และเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 และให้
คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินส่งในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
ผ่านไลน์         ส านักส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรที่เป็นคณะท างานทุกกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มงาน
ตนเองทราบ  
 การประชุมครั้งนี้ตัวแทนคณะท างานทุกกลุ่มงานเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และผลการ
ประกวดหน่วยงานที่มีการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ จะรายงานผล
ตัวชี้วัดในเดือนถัดไป 

 

         

การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบผ่านไลน์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
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รูปถ่ายการประชุมคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
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หมายเหตุ 

กิจกรรมที ่2  การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อมและความสมดุลใน 
ชีวิตการท างาน 

และกิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกาย  

 ตามแผนที่ วาง ไว้ เดือนกุมภาพันธ์  เนื่ องจากด า เนินการแล้ว เสร็ จ ไป เมื่ อ เดือนมกราคม  
ผลการด าเนินการจึงได้รายงานในรอบเดือนมกราคมเรียบร้อยแล้ว  
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ตัวช้ีวัด 2.3 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมตามแผน (ทั้งปี) 
  1. สรุปแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
      (1 ครั้ง - ด าเนินการแล้ว) 
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ครั้ง - ด าเนินการแล้ว) 
  3. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1 (10 ครั้ง) 
  4. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
              (10 ครั้ง) 
  5. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน (10 ครั้ง) 
  5. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส านักส่งเสริมสุขภาพ (1 ครั้ง - ด าเนินการเดือน ก.ค. 64) 
 
กิจกรรมตามแผน (เดือนกุมภาพันธ์) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1  
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน  
 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนกุมภาพันธ์) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4000 
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
  - รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วาระท่ี 3.1 
หน้า 4  http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4039 
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4018 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4000
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4039
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4018
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4   ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 
กิจกรรมตามแผน   ระดับ 1 Assessment  
 
1.1  มีการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้ส าคัญ

อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงานตามแผน  
1. ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการด าเนินการในปัจจุบัน  

- รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมี
ความรู้ส าคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

จากการส ารวจข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ของบุคลากร ส านักส่งเสริมสุขภาพปี 
2563   โดยกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย พบว่ามีผู้ตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 86.4 เพศหญิง ร้อยละ 
84.2 เพศชาย ร้อยละ 15.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 31.6 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 52.6  เป็นข้าราชการ ร้อยละ 68.4 มีต าแหน่งทางด้านวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ร้ อยละ 
29.8  ระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่ระยะเวลา 1 - 5 ปี ร้อยละ 45.6 ด้านการผลิต
งานวิจัยตั้งแต่รับราชการจนถึงปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตงานวิจัยเลย ร้อยละ 40.4 ผลิตงานวิจัยจ านวน 
1 - 2 เรื่อง ร้อยละ ๓๖.๘ และงานวิจัยส่วนใหญ่ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพียง ร้อยละ 28.6 จากการ
พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมของส านักส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นหมวดหมู่ พบว่าองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ข้อมูลการจัดการความรู้ของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 69.6 บทความ การสรุปประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.3 
งานวิจัย ร้อยละ 5.2    คู่มือ ร้อยละ 1.7 

- สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
จากการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน : จากการส ารวจ

ข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ของบุคลากร ส านักส่งเสริมสุขภาพปี 2563 โดยกลุ่มสนับสนุน
วิชาการและการวิจัย พบว่า บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนางานวิชาการและ
การวิจัย  ระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ 
อันดับที่ 1 ต้องการให้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือการสร้างงานวิจัย  
              ร้อยละ 53.58   
อันดับที่ 2 ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในจัดท าการศึกษาวิจัย 49.59  
อันดับที่ 3 ควรมีการก ากับ ติดตาม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 49.21  
              ส่วนด้านความคิดเห็นต่อความคาดหวังการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ระดับน้อยที่สุด  
              2 อันดับ คือ 
              อันดับ 1 มีการผลิตงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอจนเป็นงานประจ า ร้อยละ 64.30  
              อันดับ 2 การเป็นพ่ีเลี้ยงการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรในหน่วยงาน และ/หรือภายนอกได้  
                         ร้อยละ 55.08  
  จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าการน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บทบาท ภารกิจ 
และกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย เพ่ือรองรับความท้าทายท่ามกลางบริบท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น การพัฒนาสรรถนะก าลังคนเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญยิ่ง 
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1.2  มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม 

 
 
2.  ด้านข้อมูลวิชาการและอ่ืนๆ 
- รายการข้อมูล ความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการ, 
GAP ข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน มีดังนี้ 
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3.ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการด าเนินงานตามแผน : ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อภารกิจส านักส่งเสริมสุขภาพ   ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 

หมายเหตุ: เอกสารเพ่ิมเติม http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3910       
   ผลการส ารวจแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของภาค    
เครือข่ายต่อสินค้า/บริการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

 

หมายเหตุ: เอกสารเพ่ิมเติม hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3845 

 
 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3845
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ระดับ 2  Advocacy / Intervention  
 
กิจกรรมตามแผน  มีการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงานตามแผน 
1. มีมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    ตามกลยุทธ์ PIRAB  
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2. รายงานการสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดประเด็นความรู้  
     จึงขอเสนอข้อเสนอต่อการพัฒนางานวิชาการและการวิจัย โดยให้จัดท าแผนการพัฒนาวิชาการและ  
การวิจัยส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 ด าเนินงาน 4 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที ่1 ขับเคลื่อนและผลักดันการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน  
1.1. คณะกรรมการ กพว. ให้การสนับสนุนและติดตามการจัดทาชุดโครงการวิจัย /วิจัย /นวัตกรรม ของกลุ่ม/
ฝ่าย อย่างสม่ าเสมอ  
1.2. พัฒนาเกณฑ์/มาตรฐาน การประเมินสมรรถนะ (competency) ด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากร  
แต่ละระดับ  
1.3. จัดท านโยบาย ขับเคลื่อน และผลักดัน ให้เกิดการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และการจัดการความรู้  
1.4. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ประเด็นที ่2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ เป็นนักวิจัยมืออาชีพ 
2.1. สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ เกิดงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0  
2.2. พัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพ่ือเป็นผู้ให้ ค าปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการวิจัย  
ประเด็นที ่3. พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมของสานักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นหมวดหมู่  
3.1.รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย ของทุกกลุ่มฝ่ายในการเผยแพร่  
ประเด็นที ่4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่งองค์กรสมรรถนะสูง  

4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดท าเอกสารผลงานวิชาการ งานวิจัยและการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

 
ระดับ 3 Management and Governance 
 
กิจกรรมตามแผน   
1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และแผนด าเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
 
ผลการด าเนินงานตามแผน   

1. มีแผนปฏิบัติการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผน
ด าเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน  
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2. มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
1.ชี้แจงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
และประกาศนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพ รับทราบ ในการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
 

 
 

 
 

ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปมติการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 
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ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผน  
  One page สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริม
สุขภาพ    
 
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563    
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 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 
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3. ประชุมปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นนัก
จัดการความรู้ที่ เ ชี่ ยวชาญในการส่ ง เสริมสุขภาพตามกลุ่ มวัยภายใต้วิ ถีชี วิต ใหม่  (New normal) 
 เรื่อง “นักส่งเสริมสุขภาพกับการสร้างแบรนด์และการตลาดในยุคคดิจิตอล” ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29
มกราคม 2564 
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ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2564  
 

 
 
3. มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ทุกเดือน ในที่ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการ   
ปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพและรายงานผ่านระบบ Doc ทุกวันที่ 10 ของเดือน 
- มีการสรุปรายงาน One page การขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือน และน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุกครั้ง หลังการประชุม 

 

ระดับที่ 4 Output  

กิจกรรมตามแผน  มีผลของการด าเนินงานวิชาการตามแผนและมาตรการที่ก าหนดไว้ และผลด าเนินการสร้าง
หรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงานตามแผน   
1. มีรายงานผลการด าเนินงานด้านวิชาการและผลด าเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/

นวัตกรรมทีส่ าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน  
 จากการด าเนินงานตามแผนการพัฒนางานวิชาการและการวิจัย  ตามมาตรการ ขับเคลื่อน

และผลักดันให้เกิดการศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรมและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  โดยคณะกรรมการ 
กพว. ให้การสนับสนุนและติดตามการจัดท าชุดโครงการวิจัย /วิจัย /นวัตกรรม ของกลุ่ม/ฝ่าย อย่าง
สม่ าเสมอ  ในปี 2564 ส านักส่งเสริมสุขภาพ มีการศึกษาวิจัย  จ านวน 10 เรื่องต่อไปนี้ 
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กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง 
อนามัยแม่และเด็ก 1.การศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ปี 2564   

2. การวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ในประเทศไทย 
3.การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่
ออนไลน์ 

อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 
อนามัยวัยท างาน การศึกษาสถานการณ์สุขภาพคนวัยท างานในสถานประกอบการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ การพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ

พนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ     (ด าเนินการของEC 
เก็บข้อมูลเดือน พ.ค.) 

สร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ก าหนดคุณภาพชีวิตภายใต้ตัวชี้วัดภาวะสังคมด้าน
สุขภาพของประชาชน 

บริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2561-2563 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

อ านวยการ ความพึงพอใจของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อกลุ่มอ านวยการ 
สนับสนุนวิชาการและการวิจัย การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพแบบบูรณาการ 

“เลี้ยงดูลูกตามค าสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่ก าหนดไว้  
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / 

TEPGA  ปี 2564 มีจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย) 
ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อเรื่อง 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน 

 
ระดับที่ 5 Outcome  
 
กิจกรรมตามแผน   
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2564 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัยได้ด าเนินการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน  รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 
2564  
ชื่อผลงาน ระบบการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ตามคุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญา
เสรษฐกิจพอเพียง 
ผลการด าเนินงานตามแผน  

1. มีเอกสารที่แสดงการส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2564 ให้กับ กพร.  
   กรมอนามัย  
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2. ผลงานผ่านการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและส่งผลงานเข้าระบบ กพร. 
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ตัวช้ีวัด 2.5 : ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
 
กิจกรรมตามแผน (ทั้งปี) 
  1. วิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและหามาตรการการด าเนินงาน  (1 ฉบับ - ด าเนินการแล้ว) 
  2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อาจท าให้
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีกองแผนงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ฉบับ - ด าเนินการแล้ว) 
  3. สรุปองค์ความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้าหมาย (1 ฉบับ - ด าเนินการแล้ว) 
  4. สรุปมาตรการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB (1 ฉบับ - ด าเนินการแล้ว) 
  5. จัดท าแผนก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
(1 ฉบับ – ด าเนินการแล้ว) 
  6. ประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(10 ครั้ง) 
  7. สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ือ
วิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป) (1 ฉบับ - ด าเนินการเดือน ก.ค. 64 ) 
 
กิจกรรมตามแผน (เดือนกุมภาพันธ์) 
  1. ประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนกุมภาพันธ์) 
  1. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
  - รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วาระท่ี 3.1 
หน้า 4 และ วาระ 4.1 หน้า 5 – 14 http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4039 
 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

  นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ผู้ตรวจสรุปการประชุม 
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