
รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วดัค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที ่4/2564  
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 ชั้น 3 อาคาร ๗ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
2. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
3. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นางสาววรรณชนก ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวศิรินทรา พินิจกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
17.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18.  นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19.  นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
22.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
23.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
24.  นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3  
25. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.เรื่องการน าเข้าประเด็นพิจารณาความดีความชอบต่อผู้บริหารส าหรับผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดฯ ต้องมี
ข้อเสนอที่ชัดเจนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

 2. ผู้อ านวยการให้ความส าคัญกับคะแนนตัวชี้วัด และเป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ 
ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดภาคภูมิใจกับงานที่ได้รับ  
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระ 3 เรื่องแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

  3.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 

ตัวช้ีวัด คะแนน เหตุผล 

1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 5.0000  

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 5.0000  

1.16 ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5.0000  

1.17 จ านวนโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ (Plus HL) 5.0000  

1.19 ร้อยละของวัยท างานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5.0000  

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน    2.5000  

2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 2.5000  

2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 4.7500 คะแนน 5 ส.=0.4, HPW=1.225 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.8312 
ระดับ 1-3 =1.3,  
ระดับ 4 = 2.2501,  
ระดับ 5=0.2811 

2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 5.0000  

2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย  5.0000  

สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4.8581  



 3.2 การรายงานผลตัวชี้วัดฯ และการจัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ 

 1. ขอให้หน่วยงานเข้ารายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง (1 มี.ค.-31 ก.ค.2564)  
     ในระบบ DOC 4.0 โดยด าเนินการดังนี้ 

1.1 บันทึกรายการที่ 1 - 4 (ข้อมูลที่น ามาใช้ มาตรการ ประเด็นความรู้ และแผนฯ) 
เพ่ิมเติมภายในวันที่ 10 พ.ค.2564 ดังนี้  

  - เพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็นประเมินของรอบ 5 เดือนแรก 

  - เพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นไปตาม KPI Template ที่ก าหนดในรอบ 5 เดือนหลัง 

  1.2. บันทึกรายการที่ 5 รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน ให้บันทึกข้อมูลฯ  
  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 ปัญหา/อุปสรรค ที่พบในการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามค ารับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2564 

ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

1. งบประมาณมาไม่ทันกับแผนที่จะด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ ท าให้รายงานตาม DOC ไม่ได้ ในรอบหลังต้องมี
การปรับแผน  
2.การขับเคลื่อนไม่มีปัญหาเพราะเป็นการด าเนินงานประจ าของพ้ืนที่ 
3. ไม่เป็นไปตามเป้า ร้อยละ ที่ตั้งไว้ แก้โดยออกมาตรการแก้ไขปัญหา และบางปัจจัยที่ก าหนดไม่ได้ เช่นระบบ 
หรือเจ้าหน้าที่ มีผลต่อการด าเนินงาน ให้ใช้การเน้น มาตรการ 3D  

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 

1. การลงแผนในระบบ DOC มีคลาดเคลื่อนบ้าง แต่มีการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว  
2. การเลื่อนกิจกรรมออกไป จะมีผลต่อการรายงานผล แต่เนื่องจากสามารถปรับแผนได้ ภายในวันที่ 10 พ.ค. 
ด าเนินการปรับแผนให้ตรง 
 

1.16 ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
/1.17 จ านวนโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ  
(Plus HL) 

1. โปรแกรมประเมินโรงเรียนในรอบ 5 เดือนแรก ผ่าน แต่จะกังวลในรอบ 5 เดือนหลัง ที่โรงเรียนจะต้อง
ประเมินให้ผ่านตามเป้าที่ก าหนด  
2. ระดับพ้ืนที่ยังไม่ได้ลงไปปฏิบัติมากนัก ท าให้การขับเคลื่อนยังน้อย จึงต้องเริ่มกระตุ้นให้พ้ืนที่ท างานมากขึ้น 
และคิดว่าควรมี guideline ให้พ้ืนที่ น าไปใช้ และชี้แจงผ่านออนไลน์ หรือฝากเข้าไปในเวทีต่างๆ เช่นเวทีตรวจ
ราชการกระทรวง  
- ขับเคลื่อนผ่านผู้บริหารของคลัสเตอร์หลัก ประชุมกรม ขอความร่วมมือจากผู้บริหารให้เร่งรัดการด าเนินงาน  
- เสนอการ MOU ท างานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน  

1.19  ร้อยละของวัยท างานอายุ 25-59 ปี ที่มี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

1. การ try out red book 4 ภาค เรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้ที่อาจจะไม่เพียงพอ วิธิแก้ไข (Google form/
ลงพื้นที่เอง /ขอให้ศอ. ช่วยท า) 
2 ขับเคลื่อนช้า เนื่องจากงบประมาณที่ลงพ้ืนที่ช้า ในเรื่องของจ านวนครอบครัว 



6 
 

ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน    
2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงโครงการส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน 

1. template ที่รายละเอียดไม่ชัดเจน แก้ไขโดยการพูดคุยกับเจ้าภาพเพ่ือให้ด าเนินการได้ถูกต้อง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้ผลจากการตรวจสอบภายใน ถ้าผลล่าช้า จะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้า  
 

2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุขที่มีคุณภาพ 

1. สามารถด าเนินการตามแผนได้ แต่เนื่องจากการเก็บหลักฐานที่ต้องเก็บผลหลายอย่าง ท าให้ต้องติดตามผลและ
ขอความร่วมมือจากกลุ่มวัย ในหลายเรื่อง  
2. ผลการประเมิน 5 ส จุดที่มีปัญหา ข้อเสนอคือมีแผนในการแก้ไขอย่างไร ควรน าเข้าที่ประชุมกรม และมีการ
ติดตามผล 
 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 1. การเบิกจ่าย ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย หลักๆเป็นเรื่องนมเอดส์ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เลยรอบ 5 
เดือนแรก  
2. รอบ 5 เดือนหลัง การเบิกจ่ายนมเอดส์ งวดแรก จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน และต้องได้รับใบ
ตรวจสอบจากศนูย์อนามัยให้ครบ ซึ่งคาดว่าจะทันเบิกจ่ายในรอบ 5 เดือนหลัง  
3. ปัญหาการที่กองคลังเอาเงินนมเอดส์มาคิดกับงบของส านัก ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในรอบ 5 เดือนแรก ได้
อย่างแน่นอน จึงอยากให้มีการเสนอผู้บริหารเรื่องไม่น างบตรงนี้มาคิด 
4. การเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการของส านักเอง เนื่องจาก การวางแผนของกลุ่มวัย ที่วางแผนในรอบไตร
มาสแรกไว้ แล้วมีการปรับแผนตามสถานการณ์ แผนจึงมีความคลาดเคลื่อนและไม่ได้ตามเป้าหมายในส่วนนี้ตลอด 
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนให้มีการใช้เงินมากขึ้นในไตรมาส 1-2 และให้มีการปรับแผนให้น้อยลง ในแผนปี 65  
5. การเข้าใจไม่ตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน  
 

2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) 

1. ปัญหาเรื่องการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มในเรื่องของผลงานวิชาการที่ใช้เวลาในการติดตามให้
ครบถ้วน  
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ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
บรรลุเป้าหมาย 

1. การรายงานผลในระบบ DOC ในเรื่องของการรายงานผลตามแผน เนื่องจากระบบ DOC ไม่ real time อยาก
ขอให้เสนอผู้บริหารในเรื่องการเปิดระบบให้ real time เพ่ือให้อัพเดตได้ตลอด  
2. เป้าหมายท าไมไม่ตรง เนื่องจาก การบันทึกผลจะคีย์ตามจ านวนครั้ง (อาจะไม่ได้คีย์เป็นจ านวนตามที่ลงแผนไว้)  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

ตัวชี้วัด 1.6   อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ผลการด าเนินงานเดือน ต.ค.-มี.ค.64   แม่ไทยตาย 59 คน/แม่ต่างด้าวตาย 6 คน 
กิจกรรมตามแผน (เดือนมีนาคม 2564) 

1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณามาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด 

2. สัมมนาวชิาการ "ก้าวสู่ระบบบริการยุค New Normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการ
ตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัย Save Mom 

3. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับชาติ 
4. ผลิตคู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือขา่ยบริการสุขภาพระดับจังหวัด 

ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนมีนาคม 2564) 

1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณามาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวดั วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร7 
ชั้น 3 กรมอนามัย 

ผลผลิต  

 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ ศูนย์อนามัยท่ี 
1, 3, 4, 5 และ 12 

 พิจารณาร่างแนวทางการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด (PNCMH) 

 พิจารณาเนื้อหามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์  

(ร่าง) คู่มือประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด 
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2. สัมมนาวิชาการ "ก้าวสู่ระบบบริการยุค New Normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย Save Mom 

ผลผลิต  

 ผู้บริหาร พยาบาล นักวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากศูนย์อนามัยท่ี  
1-12, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง, รพศ/รพท, รพช, สสอ, รพสต. และเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ -Zoom  Meeting 300 คน  

 ถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook Live ข่าวสด 2.5 แสนคน Facebook 
Live ส านักส่งเสริมสุขภาพ 563 คน 

 วรสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี 19-25 มีนาคม 2564 ฉบับท่ี 2118 จ านวน 1
ฉบับ  

 หนังสือพิมมติชน ฉบับประจ าวันท่ี 10 มีนาคม 2564 ฉบับท่ี จ านวน 1 ฉบับ  
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์มติชน 5 คร้ัง ข่าวสด 2 ครั้ง ประชาชาติธุรกิจ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์  

ประชาชนเข้าถึง รับรู้ รับทราบ และเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ "ก้าวสู่ระบบบริการยุค New 
Normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัย Save Mom มากกว่า 1 ล้านคน 

 

 
 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับชาติ 
ผลผลิต เลื่อนการประชุมเนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจ 

2. ผลิตคู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
ผลผลิต เลื่อนการผลิตคู่มือฯ เนื่องจากขาดงบประมาณ 
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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 63.41  
 
กิจกรรมตามแผน(เดือนมีนาคม 2564) 

  
1. การประชุมติดตามการด าเนินงานโครงการ “ร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” 
ผลการด าเนินงาน 
1. รายงานผลการด าเนินงาน จ านวนผู้ใช้บริการขนส่งนมแม่ และปัญหาอุปสรรคที่พบขณะให้บริการ พบว่ามีผู้
ลงทะเบียนจ านวน 1,554 คน ใช้บริการจ านวน 4,718 ครั้ง สแกน QR code ก่อนส่งนมจ านวน 826 ครั้ง  
2. ร่วมก าหนดแนวทาง เงื่อนไขในการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ให้บริการ 
3. พิจารณาการ MOU ต่อเนื่องโครงการ “ร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” 
 
2. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 1/2564 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. ผลการพิจารณาความแตกต่างของฉลากอาหารส าหรับทารกตามมาตรา 15 ได้ผลสรุปว่าฉลากอาหารมี 
3 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ีจะด าเนินการทันที ให้ด าเนินการตามกฎหมายตามกระบวนการต่อไป 
 กลุ่มท่ีต้องศึกษาเพ่ิมเติม ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านการตลาด และพนักงานเจ้าหน้าที่

ร่วมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 กลุ่มท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ต้องด าเนินการใดต่อ 

2. จากรายงานการสนับสนุนการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนาวิชาการตามมาตรา 21 รายงานการบริจาค
อาหารส าหรับทารกและอาหารส าหรับเด็กเล็กตามมาตรา 23 มีข้อเสนอแนะให้ก าหนดส่งรายงาน
ประจ าปี ภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป และรวบรวมข้อมูลน ามาตรวจสอบความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนดไว้ 

3. คงประกาศคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กเรื่อง หลักเกณฑ์
การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 ไว้ตามเดิม และหากมีเหตุผลพิเศษแก่การพิจารณาลดจ านวนเงินค่าปรับ 
ต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนเงินค่าปรับ 
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมวิทยากรแกนน าระดับเขตในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2650 
ผลการด าเนินงาน 

1. รับทราบกลยุทธ์และสถานการณ์การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์กลายเป็นที่นิยมในการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเผยแพร่ข้อมูลได้รวดเร็ว อีกทั้ง มีร้านค้าออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเลือกซ้ือ
สินค้าได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

2. ฝึกปฏิบัติท าหน้าที่วิทยากรแกนน าระดับเขตในการถ่ายทอดสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ เพื่อเพ่ิม
ทักษะและความมั่นใจในการท างาน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ในปี 2563 และ
การวางแผนการขับเคลื่อนฯ ในปี 2564–2565 และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.16  ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.17 จ านวนโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
 
แผนการด าเนินงานเดือนมีนาคม 

 
1. ประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9                              
    อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

2. ประชุมยกระดับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)  
   วันที่ 24 มีนาคม 2564 ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

3. จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียน 

4. ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ "เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ"  
   วันที่ 25 มีนาคม 2564 ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5. จัดจ้างจัดท าไฟล์รูปเล่มความส าเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

6. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน และติดตามผลการด าเนินงาน วันที่ 10 มีนาคม 2564 จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
 

1. ประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9  
   อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

2. ประชุมยกระดับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)  
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   วันที่ 24 มีนาคม 2564 ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

 
 

  
  

3. จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูล การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียน 
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 จัดท าเครื่องมือประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมในนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-6) และ
มัธยมศึกษา (ม.1-3) และแปลผลค่าคะแนน  

- NuPETHS  
-  Super hero NuPETHS 

ผ่านระบบการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียน                                   
Link : https://hps.anamai.moph.go.th ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 

https://hps.anamai.moph.go.th/
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4. ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ "เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ"  
   วันที่ 25 มีนาคม 2564 ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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5. จัดจ้างจัดท าไฟล์รูปเล่มความส าเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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6. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน และติดตามผลการด าเนินงาน วันที่ 10 มีนาคม 2564 จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ  
โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 
 
กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนมีนาคม 2564) 

 
1.การเยี่ยมส ารวจสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) วันที่ 10 มีนาคม 2564 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานประกอบการที่ไม่พบผู้ติดเชื้อและสถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10% 
ในเขตอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
รูปแบบการด าเนินการ : ลงพ้ืนที่ประเมินสถานประกอบการตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) 
ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการหลัก (ด้านการป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม) มาตรการเมื่อ
พบผู้ป่วยยืนยันและมาตรการเสริม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สถานประกอบการจ านวน 34 แห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการ GFP และด าเนินการ
ตามมาตรการอ่ืนๆที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ข้อเสนอแนะหลังการประเมิน 
- การเว้นระยะห่างบริเวณสแกนบัตรเข้างาน                       
- การใช้ Application ไทยชนะ 
- การท าสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างในโรงอาหาร 
- เพ่ิมการท าความสะอาดบริเวณพ้ืนทีส่วนร่วม 
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2.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพการ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย   
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 
ผลที่ได้จาการประชุม คือ  ได้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับ
ประชาชนและผู้ป่วยภายใต้หัวข้อ โครงการจัดท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น น าเสนอ 2 โครงการคือ 
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนวัยท างานในสถานประกอบการ (10 Packages) 
2. หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promotor)  
ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินงาน 
1. กระทรวงและกรมต่างๆ ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการของกิจกรรม 
2. การให้ความส าคัญกับ chief health officer และควรมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
3. การจัดอบรม อสม. 
ข้อเสนอแนะด้านการบูรณาการ 
1. ภาครัฐอื่นๆ เช่น กพ. 
2. ภาคเอกชน เช่น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย 
3. สภาวิชาชีพราชวิทยาลัย 
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3. เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการหลักสูตรผู้น าการพยาบาล ( Smart Nurse Leader) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ. ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 15.00 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
ผลที่ได้จาการประชุม คือ    
- หลักสูตรผู้น าการพยาบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตผู้เข้าร่วมประชุม        - 
ได้เผยแพร่สื่อการเข้าถึงจ านวนครอบครัวรอบรู้สู่ประชาชนภายใต้ สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ. 
- เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
- ผู้เข้าอบรมได้รับการประเมินองค์ประกอบของร่างกายอย่างคร่าวๆ 
กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 50 ท่าน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ : 
 1. บรรยายหัวข้อเรื่อง ผู้บริหารกับการดูแลสุขภาพ  
 2. กิจกรรมประเมินการประเมินองค์ประกอบของร่างกาย (Inner Scan Body Composition)                               
 

4. การประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ  

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.30 น.ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ  

ผลที่ได้จากการประชุม คือ  

1. เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างานในสถานประกอบการ  

2. เพื่อบูรณาการการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างานในสถานประกอบการการ  

3.เพ่ือการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 โดยมีผู้แทนจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แต่ละหน่วยงานได้ชี้แจงเป้าหมายและกระบวนการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ เช่น  
การตรวจสุขภาพของพนักงาน การให้ความรู้รายบุคคล พัฒนาทักษะอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการพลังงาน  การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. ควรมีการบรูณาการร่วมกัน คือ เป้าหมาย กระบวนการ รวมถึงข้อมูลส าคัญ 

2. การจัดท าแผนงานร่วมกัน โดยแผนงานควรมีความสอดคล้องทั้งเป้าหมาย กระบวนการของแต่ละหน่วยงาน 

3. ควรมีการประชุมในครั้งต่อไป เพ่ือบูรณาการแผนงานก่อนน าเสนอระดับผู้บริหารต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

 กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนมีนาคม) 

1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
รอบ 5 เดือนหลัง (เพ่ิมเติม) 

2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP  

ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนมีนาคม) 

1.  รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (รอบ 5 เดือน
หลัง)  
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2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 
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โดยเสนอกลุ่มหัวหน้าอ านวยการตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ลงนาม 
และเผยแพร่บนเว็ปไซต์หน่วยงานส านักส่งเสริมสุขภาพ  

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4203 

link เผยแพร่ SOP กระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

 

     

 

 

  

  

 
 
              

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4203


ตัวช้ีวัด 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

การด าเนินงานเดือนมีนาคม มีกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น  กิจกรรม น ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ (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 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่

เข้าร่วมประชุม

ตามเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1  

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุม

ล่วงหน้าอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 

เดือน 

2. มีการประสานติดตาม

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

โทรศัพท์ ไลน์ 

ประชุม 1 คร้ัง    44,700 

ก่อหนี้  

รอเบิกจ่าย 
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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 

การจัดการ

ด าเนินงานไม่

เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 21  

1.วางแผนการจัดจ้างและ

ระบุในสัญญาการจ้างให้

ชัดเจน 

 

 

จัดจ้างดูแลระบบ 1 

ระบบ 

   100,000

ก่อหนี้  

รอเบิกจ่าย 

 

  

 

** เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 21 วางแผนจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม แตเ่นื่องจากสถานการณ์ท าให้ต้องเลื่อนกิจกรรมไปจัดในเดือนเมษายน แทน โดย
มีการก่อหนี้ รอเบิกจ่ายไว้แล้ว ท าให้ยังไม่มีผลการด าเนินงาน จึงขอรายงานความก้าวหน้าในผลการด าเนินงานเดือนถัดไป



ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
  

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ประจ าเดือนมีนาคม ตามตารางด้านล่าง 

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

     ในเดือนมีนาคม ไม่มีบุคลากรได้รับสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร คิดเป็นร้อยละ 100  

2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย      ได้จัดให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ระหว่างวันที่  1 - 5 มีนาคม 2564 เป้าหมาย  ร้อยละ 70             
ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ผลการด าเนินงาน 
     บุคลากรเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน       
123 คน จากจ านวนบุคลากร 136 คน คิดเป็นร้อยละ 90.44 
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 1) 
 

3. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน 
 

     กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ ได้การให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน      
ในหัวข้อเรื่องการรับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และโฟลิก โดยการ    
จัดบอร์ดบริเวณชั้น 3 โดยบุคลากร 136 คน ได้รับทราบข้อมูล
ความรู้และข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ จ านวน 98 คน       
คิดเป็นร้อยละ 100    
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 2) 
  

4 . การประกวดหน่วยงานที่มีการด าเนินงาน
สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส และเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่       
น่าท างาน (HWP)  

     วันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้จัดประชุมคณะท างานการพัฒนา
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือชี้แจง                   
ผลการประเมินการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่ าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life) รายกลุ่มงานของส านักส่งเสริม
สุขภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวด 
ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรทั้ง 8 กลุ่มงาน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด คิดเป็นร้อยละ 100 
 (เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 3) 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5 . ส่งเสริมการออกก าลังกายและมีกิจกรรม      
ทางกาย 

     บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีการยืดเหยียด ออกก าลังกาย
ระหว่างการประชุม และออกก าลังกายภายในกลุ่มงาน และได้ส่ง
รูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น 
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 4) 
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ภาคผนวกที่ 1 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 ได้จัดให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564            
เป้าหมายร้อยละ 70 ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน 123 คน จากจ านวนบุคลากร 136 คน               
คิดเป็นร้อยละ 90.44 
รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4206  
 
 

การประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายให้บุคลากรทราบ 
 

 
 
 

 

  

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4206%20
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การทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 

1. การทดสอบความอดทนของหัวใจและปอด 

 
 
2. การทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย 

 

 
3. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
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ภาคผนวกที่ 2 

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน 
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ในเดือนมีนาคม 2563 ได้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้บุคลากรบริเวณ ชั้น 3 ส านักส่งเสริมสุขภาพ            
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน ในหัวข้อการรับวิตามินเสริม       
ธาตุเหล็ก และโฟลิก โดยบุคลากร 98 คน (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า) ได้รับทราบข้อมูล
ความรู้และข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม  https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4205 
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ภาคผนวกที่ 3 

กิจกรรมการประกวดหน่วยงานที่มีการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน ตามเกณฑ์การประเมิน    
5 ส และเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (HWP) 

 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้จัดประชุมคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ส านักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือชี้แจง                    

1. สรุปผลการประเมินการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข    
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) รายกลุ่มงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ (คะแนนเต็ม               
5 คะแนน) โดยบุคลากรทั้ง 8 กลุ่มงาน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด คิดเป็นร้อยละ 100                   
คะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 

ล าดับ กลุ่มงาน คะแนน 
1 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก, กลุ่มสนับสนุนวิชาการและวิจัย, 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
4.82 

2 กลุ่มอนามัยวัยท างาน 4.79 
3 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มอ านวยการ 4.76 
4 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 4.73 
5 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 4.67 

 
2. รายงานข้อควรปรับปรุงของแต่ละกลุ่มงาน จากการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส          

และเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานฯ โดยคณะกรรมการส านักส่งเสริมสุขภาพ  

รายงานการประชุมที่ได้แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน  https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4207 

 
 
  

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4207
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ภาคผนวกที่ 4 

กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกาย 

 บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีการยืดเหยียด ออกก าลังกายระหว่างการประชุม และออกก าลังกาย

ภายในกลุ่มงาน และได้ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรส านัก

ส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น 
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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 (เดือนมีนาคม) 
 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1  
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน  
 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนมีนาคม) 
   
 1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4120 
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 และท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
  - รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 วาระท่ี 3.1 
หน้า 4  http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4194 
 - One Page ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 
มีนาคม 2564 
 
 
 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4120
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4194
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4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมีนาคม 2564 ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4196 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4196
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4   ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 
ระดับ 1 Assessment  

ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และผลการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 5 
เดือนแรก เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
1.1 การวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผลผลิต 
- ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 3  

วันที่ 8 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  
วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้จากการด าเนินการรอบ 5 เดือนแรก 

ผลลัพธ์ 
 มีคณะกรรมการเข้าร่วม จ านวน 15 คน จากมติที่ประชุม ได้ข้อสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้   
1.การขับเคลื่อนการให้ค าปรึกษางานวิชาการ วิจัย  มติที่ประชุม เสนอดังนี้ 

1) ควรมีการส ารวจความต้องการ จัดท าเอกสารผลงานวิชาการ  
2). วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการท่ีก าลังจะท าเอกสารผลงานวิชาการเพ่ือขอเลื่อนระดับ  
3.) การให้ค าปรึกษาในการขอจริยธรรมการวิจัย 

2.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จัดส่งผลงานวิชาการ วิจัย ในการประชุมวิชาการกรมอนามัย ครั้งที่ 14 
3.การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่ม 
เอกสารรายละเอียดตาม ภาพข่าวกิจกรรม 
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1.2  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของ
หน่วยงาน 
ผลผลิต 
 จัดท าหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ด้านวิชาการและการวิจัย ของส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนา
งานวิชาการและงานวิจัย ตามเอกสารที่แนบมานี้ 
 

 
 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ตอบแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการ  34 คน 
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สรุปรายงานการวิเคราะห์แบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ด้านวิชาการและการวิจัยปี 2564 

การส ารวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและการวิจัย  มีผู้ตอบแบบส ารวจ
ออนไลน์ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการ จ านวน 34 คน เพศหญิง ร้อยละ 82.4  เพศชาย ร้อยละ 
17.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 38.2 รองลงมาอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 26.5  การศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.9 รองลงมาระดับปริญญาโทร้อยละ 44.1 ต าแหน่งทางด้านวิชาการส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 35.3  รองลงมาเป็นข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 
29.4 ต าแหน่งที่ต้องการขอเลื่อนระดับ(ส าหรับข้าราชการ) ส่วนใหญ่ มีความต้องการขอเลื่อนระดับช านาญ
การ    ร้อยละ 44.4 รองลงมาระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 33.3  ความสนใจจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย 
ส่วนใหญ่สนใจจัดท าผลงานวิจัย ร้อยละ 60.6 รองลงมาคือประเภท R2R และนวัตกรรม ร้อยละ 45.5     

ความต้องการให้หน่วยงานมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการสร้างผลงาน วิจัย ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ   
จัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย (คลินิกวิจัย) ร้อยละ 51.5 รูปแบบบริการเคลื่อนที่ 
(Mobile Clinic) ร้อยละ66.7 รองลงมา เป็นการบริการให้ค าปรึกษา ที่กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
ร้อยละ 40 วันที่สะดวกเข้ารับบริการส่วนใหญ่คือ วันศุกร์  ร้อยละ 61.3  รองลงมาคือวันพฤหัสบดี ร้อยละ 
51.6 ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการส่วนใหญ่ สะดวกช่วงบ่าย 13.30 -16.00 น. ร้อยละ 50  รองลงมา
ช่วงเช้า 09.00-11.30น. ร้อยละ48.9    

การส ารวจความคิดเห็นด้านข้อมูลความรู้  ต่อการจัดท าผลงานวิชาการและการวิจัย  ความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ  1.การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
ร้อยละ 52.98   2.กลุ่มงาน มีการก ากับ ติดตาม การจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อย่าง
สม่ าเสมอ ร้อยละ 37.14  3.ความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ารับการ
ประเมินผลงาน  ร้อยละ 35.29   
           ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆเกี่ยวกับความต้องการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย ด้านทักษะการ
พัฒนาในการจัดท าผลงานวิชาการ และงานวิจัย คือ ทักษะการเขียนเอกสารผลงานวิชาการ   การเขียนขอ
จริยธรรมการวิจัย   การเขียนโครงการวิจัย    สถิติตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   การวิเคราะห์
ผลเชิงคุณภาพ  การสร้างเครื่องมือโปรแกรม SPSS   ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ คือ การจัดท างาน
วิชาการ งานวิจัย ที่ท าร่วมกันทุกกลุ่ม  และการท าKM ภายในองค์กรเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
 
1.3 รายการข้อมูล ความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ผลผลิต  รวบรวมความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน เช่น 
- การออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย รศ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร 
- การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย รศ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร 
- R2R และ จริยธรรมการวิจัย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล 
- ขั้นตอนในการส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
- วิธีด าเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ กระบวนการขอการยินยอม 
- แนวทางการปฎิการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ผลลัพธ์  น าข้อมูลความรู้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับผู้สนใจจัดท าผลงานวิชาการและ
การวิจัย   

 
ระดับ 2 Advocacy / Intervention  
2.1 มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผลผลิต 
- มีการทบทวนมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตามกลยุทธ์ PIRAB ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 3  
วันที่ 8 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
เหตุผล :  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO ) 
ผลลัพธ์ 
มีการเผยแพร่มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ทางเว็บไซด์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
 
มติที่ประชุม เสนอให้เพ่ิมมาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมส าคัญ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่ง
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกับภาคีเครือข่าย ตามเอกสารที่แนบ 
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2.2  มีการสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดประเด็นความรู ้(0.5) 
 
ผลผลิต จากการส ารวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและการวิจัย  
 มีผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการ จ านวน 34 คน  
- ส่วนใหญ่ มีความสนใจจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย ส่ วนใหญ่สนใจจัดท าผลงานวิจัย ร้อยละ 60.6 

รองลงมาคือประเภท R2R และนวัตกรรม ร้อยละ 45.5 
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ผลลัพธ์  
จัดประชุมปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นนักจัดการความรู้ที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
เรื่อง “นักส่งเสริมสุขภาพกับการสร้างแบรนด์และการตลาดในยุคคดิจิตอล” ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 
25-26 มีนาคม  2564  มีบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
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ระดับ 3 Management and Governance 
 
ผลผลิต 
3.1 มีแผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัย นวัตรกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ปี 2564 ตามกลยุทธ์ PIRAB  
     1 แผน 
 

 

 
ผลลัพธ์ 
น าแผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัย นวัตรกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ปี 2564 ตามกลยุทธ์ PIRAB  
เผยแพร่ ด้วยการในการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 
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3.2 มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
กิจกรรมที่  1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)  
                 ตามกลยุทธ์ PIRAB 
ผลผลิต 

 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 8 มีนาคม 
2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  

 
ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน 
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้   
1.การขับเคลื่อนการให้ค าปรึกษางานวิชาการ วิจัย มติที่ประชุม เสนอดังนี้ 
 1) ควรมีการส ารวจความต้องการ จัดท าเอกสารผลงานวิชาการ  
 2). วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการท่ีก าลังจะท าเอกสารผลงานวิชาการเพ่ือขอเลื่อนระดับ  
 3.) การให้ค าปรึกษาในการขอจริยธรรมการวิจัย 
2.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จัดส่งผลงานวิชาการ วิจัย ในการประชุมวิชาการกรมอนามัย ครั้งที่ 14 
3.การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่ม 
 

3.3 มีรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทกุเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ของ      
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
ผลผลิต 
 จัดท ารายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือน ทุกเดือน และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ GAP และพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่ม
อนามัยแมแ่ละเด็ก 
 
ผลลัพธ์ 
 น าข้อสรุปที่ได้มาจัดท ารายงาน (One Page) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ ส านักส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 และน าเสนอในการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่  7 เมษายน 
2564 
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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 (เดือนมีนาคม 2564) 
   
 1. ประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนมีนาคม 2564) 
  1. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ                      
ในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
  - รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 วาระท่ี 3.1 
หน้า 4  http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4194 
 - One Page การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 
24 มีนาคม 2564 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4194
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

  นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


