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

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามยัวัยท างาน 
 ชั้น 5 อาคาร ๗ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
2. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
3. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นายกชธนาณัฏฐ์  โพธิมา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาวศิรินทรา พินิจกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวนฤมล        แก้วโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวกมลชนก ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
13.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
14.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
15.  นางสาวณภัทรชนากานต์ ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการการเงินและบัญชี 
16.  นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
18. นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
19. นางปจารดา  ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3 
20. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4/2564  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
 

วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 3.1 การรายงานผลตัวชี้วัดฯ และการจัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 5 
เดือนหลัง  

รอบ 10 พฤษภาคม   บันทึกรายการที่ 1 - 4 (ข้อมูลที่น ามาใช้ มาตรการ ประเด็นความรู้ และ
แผนฯ) โดยเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็นประเมินของ
รอบ 5 เดือนแรก 
และให้เป็นไปตาม KPI Template ที่ก าหนดในรอบ 5 เดือนหลัง 

 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือนเมษายน 

รอบ 10 มิถุนายน   รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม 

รอบ 10 กรกฎาคม  รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 

รอบ 10 สิงหาคม    ตรวจสอบผลการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 5 เดือนหลัง (ผลลัพธ์/ผลผลิต) 
 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 

และ 
สรุปผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง  

 

  3.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

  การปรับลดเป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รอบ 5 เดือนหลัง โดยปรับเป้าหมายการเบิกจ่าย รอบ 5 เดือนหลัง จากร้อยละ 92 เป็นร้อยละ 85 ซึ่งได้น า
ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่แก้ไขใหม่ข้ึนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว   
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วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือนเมษายน 2564 

ตัวชี้วัด 1.6   อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ผลการด าเนินงานเดือน ต.ค.-มี.ค.64   แม่ไทยตาย 72 คน 
                                               แม่ต่างด้าวตาย 7 คน 
 
กิจกรรมตามแผน (เดือนเมษายน 2564) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Pink book online ในพื้นท่ีน าร่อง 
2. การประชุม Focus group โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ ใน 

ประเทศไทย เป็นการประชุมผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย   
3. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณามาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพ

ระดับจังหวัด 
4. ประชุมคณะ ท างานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนเมษายน 2564) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Pink book online ในพ้ืนที่น าร่อง วันที่ 20 
เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผลผลิต  
1. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน Application Pink Book  
    โดย แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
2. บรรยาย “ขั้นตอนและกระบวนการการลงทะเบียน 
     เข้าใช้งาน Application Pink Book 
    โดย ทีมโปรแกรมเมอร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. อภิปราย “โปรแกรม Pink Book” 
    - ส่วนท่ี 1 บริการหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 
    - ส่วนท่ี 2 บริการเด็กแรกเกิด - 6 ปี 
    - ส่วนท่ี 3 ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อแม่ - ลูกสุขภาพดี 
     โดย ทีมโปรแกรมเมอร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. มอบ ทีมโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบเพื่อให้พื้นท่ีน าร่อง 
5. ทดลองใช้ในวันท่ี 1 พ.ค. 2564   
ผลลัพธ์  
4 จังหวัดน าร่องรับทราบและพร้อมปฏิบัติ เร่ิมด าเนินการวันท่ี 1 พ.ค.64 -30 ก.ค.64 
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2. การประชุม Focus group โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ 
ในประเทศไทย เป็นการประชุมผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย  วันที่ 21 
เมษายน 2564  

 
ผลผลิต  
ด าเนินการสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของวิจัย โดยมผีู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้ 

1. รพ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 คลินิกฝากครรภ์ 
พนิดา โฉมฉิน พยาบาลวิชาชีพ อายุ 56 ปี อายุราชการ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ห้องคลอด  
ชื่อนามสกุล กุลดา อายุ 53 ปี   ประสบการณ์ 4 ปี อายุราชการ 30 ปี 

2. รพ.สิริธร จังหวัดขอนแก่น 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 คลินิกฝากครรภ์ 
วัลภา อายุ 58 ปี 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ห้องคลอด  
อายุ 56 ปี    

3. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 ท่าน  
4. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น 1 ท่าน 

 
ผลลัพธ์  
 ผู้ให้บริการท้ัง 4 ท่าน ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1 ท่าน ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัย 1 ท่าน รวมผู้ถูกสัมภาษณ์ท้ังสิ้น 6 ท่าน 
เห็นด้วยกับการเปลี่ยนจากฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้งเป็น 8 ครั้ง เนื่องจากปัจจุบันด าเนินการ
ให้บริการเกิน 5 ครั้งและอาจมากกว่า 8 ครั้งในรายท่ีมีความเสี่ยงหากเกิดการปรับเปลี่ยนก็
สามารถปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงได้ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 การปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ANC 8 ครั้งไม่ควรน ามานับเป็น KPI เพื่อวัดผลการ

ด าเนินงาน 
 หากปรับเป็น 8 ครั้ง ต้องสนับสนุน เงิน คน ของเพิ่มเติมด้วย 
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3. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณามาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 22-23 เมษายน 2564 

 
ผลผลิต   
 พิจารณาและแก้ไขเนื้อหามาตรฐาน โปรแกรมท่ีใช้ประเมินและแบบสัมภาษณ์งานอนามัยแม่และเด็ก 
ในหัวข้อต่อไปนี้ 

    1. การน าองค์กร (Lead)  
    2. บริการฝากครรภ์คุณภาพ (ANC)  
    3. บริการห้องคลอดคุณภาพ (LR)  
    4. การจัดบริการในหออภิบาลทารกแรกเกิดคุณภาพ (NICU)  
    5. บริการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดคุณภาพ (PP)  
    6. ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
    7. บริการคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC)  
    8. ชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก (Club)  
    9. ผลลัพธ์ (Result)  
   10. เครือข่ายบริการสุขภาพแม่และเด็กระดับจังหวัด (PN-MCH) 

 
ผลลัพธ์ 
 ร่างคู่มือพิจารณามาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
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4. ประชุมคณะท างานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
และผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ผ่านระบบ ZOOM Meeting  
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 13.30 – 16.30 น.  

 
ผลผลิต 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์อรรถพล   แก้วสัมฤทธิ์   รองอธิบดีกรมอนามัย 
2. แพทย์หญิงศิริพร  กัญชนะ      มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
3. ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราภรณ์  สวัสดิวร       มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมล  วงศ์ศิริเดช        คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
6. รองศาสตรจารย์นายแพทย์พัญญู พันธ์บูรณะ       คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
7. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. นายแพทย์นพดล  ไชยสิทธิ์                              คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์           โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
11.นายแพทย์โอฬาริก  มุสิกวงศ์           โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 
12.นายแพทย์ฐิติพงษ์  ยิ่งยง            กรมควบคุมโรค 
13.ผู้แทนจากส านักการแพทย์             ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
14.นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา            กรมอนามัย 
15.แพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์            กรมอนามัย 
 
ผลลัพธ์ 
 การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ส านักส่งเสริม

สุขภาพ กรมอนามัย  ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 64 
 (ร่าง) การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 
(เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 95.28 

ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  (เป้าหมายร้อยละ 50) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 62.48 
 
กิจกรรมตามแผน 
1. ติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด 
ผลการด าเนินงาน 

 ส านักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยติดตามในสถานที่เสี่ยง ได้แก่ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า 
และร้านขายยา ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่ถูกต้องของกฎหมาย 
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด จึงให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
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2. การประชุมคณะท างานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. น าเสนอแผน-ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. ร่วมวางนโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.16  ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.17 จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
 

แผนการด าเนินงานเดือนเมษายน  

1. จัดจ้างผลิตคลิปวีดีโอสื่อรอบรู้สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยจากโควิด จ านวน 1 เรื่อง 
2. ประชุมยกระดับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)      

วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย 
3. จา้งจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ” 

วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย 
4. จัดพิมพ์เครื่องมือการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ จ านวน 2 รายการ  
5. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน และติดตามผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผน 

1. จัดจ้างผลิตคลิปวีดีโอสื่อรอบรู้สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยจากโควิด ผลิตสื่อ “รอบรู้สุขอนามัยเด็กไทย
ปลอดภัยจากโควิด” คลิปวีดีโอ 3D จ านวน 1 เรื่อง ความยาว 4 นาที เรื่อง 10 จุดเสี่ยงต่อโรคโควิด – 
19 ในสถานศึกษา 

 การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ครู นักเรียน 
บุคลากรในสถานศึกษา ควรป้องตนเองในการสัมผัสกับจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในสถานศึกษา ดังนี้  

1. ที่จับประตูหรือลูกบิด เป็นสิ่งแรกที่จะสัมผัสเมื่อเข้าสู่โรงเรียน  
2. ราวบันได เป็นหนึ่งจุดที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก และเป็นที่ที่มีความจ าเป็นต้องสัมผัสเพ่ือความปลอดภัย             

ซึ่งหากมีผู้ที่มีเชื้อมาสัมผัสโดยไม่ระมัดระวัง เราก็มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้ ดังนั้ นควรมีการท าความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ 

3. ห้องเรียน/โต๊ะเรียน /เก้าอ้ี ควรท าความสะอาดโต๊ะเรียนของตนเองอย่างสม่ าเสมอด้วยแอลกอฮอล์ 
และจัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

4. สวิตช์ไฟ/เครื่องใช้ไฟฟ้า/รีโมท ทุกครั้งที่เราเข้ามาในห้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าแรกที่เราจะเปิดก็คือสวิตช์ไฟ            
เรามักจะละเลยสวิตช์ไฟ เพราะมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไม่ค่อยได้สังเกตเห็น การท าความสะอาดที่
ถูกวิธีคือ เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มือไปสัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆก็เช่นเดียวกัน 

5. อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สัมผัสร่วม ของเล่นเด็ก เป็นอีกจุด ที่มีความเสี่ยงในการสะสม
ของเชื้อ เนื่องจากเป็นจุดที่มีผู้ใช้งานสัมผัสร่วมกันมาก 

6. โรงอาหาร/โต๊ะอาหาร เป็นจุดหนึ่งที่นักเรียนมารวมกันจ านวนมากและแออัด ดังนั้นควรมีการท าความ
อย่างสม่ าเสมอด้วยแอลกอฮอล์ และจัดโต๊ะอาหารให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

7. ตู้น้ าดื่ม/ก๊อกน้ า เป็นหนึ่งในจุดที่มีความเสี่ยง ดังนั้นภาชนะบรรจุน้ าดื่มต้องสะอาด มีฝาปิด ควรมีการ
เท-ริน ไม่ควรใช้การตักจ้วงโดยตรง และต้องล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างภาชนะ ภายในและ
ภายนอกทุกวัน 

8. ห้องน้ า เป็นจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้นหลังเสร็จธุระส่วนตัว ควรท าความสะอาดมือ   
ด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์หลังการใช้งาน รวมทั้งควรมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
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9. สนามเด็กเล่น เป็นสถานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียนนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
แล้ว มันยังเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะทุกด้านของเด็กๆ ด้วย ควรมีการท าความ
สะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์การเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จัดเครื่องเล่น อุปกรณ์การเล่น ให้
มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 -2 เมตร รวมทั้งจ ากัดจ านวนคนจ ากัดเวลาในการเล่น และควรล่างมือ
ด้วยสบูและน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเล่นทุกครั้ง 

10. รถรับ-ส่ง นักเรียน ควรหมั่นท าความสะอาด จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 -2 
เมตร ก่อนและหลังให้บริการแต่ละรอบ ควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

 
2. ประชุมยกระดับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)  
    วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย 
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3. จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ”  
          วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร 7 ชั้น 4  
กรมอนามัย 
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4. จัดพิมพ์เครื่องมือการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ จ านวน 2 รายการ 
ประกอบด้วย  

1.สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 

2.คู่มือการบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 

เพ่ือสนับสนุนให้พ้ืนที่เป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียนเฉพาะความพิการ 48 แห่ง ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 77 จังหวัด ส าหรับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็กใช้ในการบันทึกการคัดกรองสุขภาพเด็ก
พิเศษ       ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่พ้ืนที่ รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กพิเศษ 
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5. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน และติดตามผลการด าเนินงาน  
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ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้าน
สุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 

 
 กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนเมษายน 2564) 

 
1.การประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการ ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ วันที่ 21 
เมษายน 2564  เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยเป็นประธานการประชุม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างานในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรค คนวัยท างานในสถานประกอบการ 
3. เพ่ือการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. เพ่ือชี้แจงมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (GFP) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จ านวน 30 คน 
 
รูปแบบการประชุม 1. Onside 2. Online ผ่านระบบ cisco Webex 
 
ข้อสรุปจากที่ประชุม 

1. Smart citizen เท่ากับ 4G (Good job, Good money, Good health, Good environment) 
2. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- Good job กระทรวงแรงงาน 
- Good money กระทรวงมหาดไทย 
- Good health กระทรวงสาธารณสุข  
- Good environment กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. นัดหมายประชุมครั้งต่อไปปลายเดือนพฤษภาคม 2564 
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2.การลงพ้ืนที่ปฏิบัติการโรงพยาบาลสนาม 

 วันที่  29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ.บางกอก อารีน่า แขวงโคกแฝด  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักโภชนาการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย โดยมี นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมือง และนายแพทย์ยงยศ หักพรสวรรค์ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง น าทีม
เยี่ยมส ารวจ โรงพยาบาลสนามเวชการุณย์รัศมิ์ เอราวัณ2 ซึ่งมี นายแพทย์อุกฤษฏ์ อุเทนสุต รักษาการ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนาม น าเยี่ยมส ารวจ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เริ่มรับคนไข้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 
เมษายน 2564 โดยจะรับคนไข้ท่ีอาการจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลื่องและสีเขียว  ไม่มีโรคแทรกซ้อน อายุ 15-50 ปี 
น้ าหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม แยกฝั่งชายและหญิงฝั่งละ 200 เตียง รวม 400 เตียง   มีห้องน้ าทั้งหมด 42 
ห้องแยกหญิงชาย มีทีมดูแลสลับกันทีมละ 1 เดือนและห้องคนไข้จะเป็นระบบปิดทั้งหมดเจ้าหน้าที่ดูผู้ป่วย
ผ่านกล้องปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งหมด 312 ราย นอนที่โรงพยาบาลจ านวน 10 วัน จ าหน่ายกลับบ้านให้กักตัวอีก 
14 วัน ในทีมเจ้าหน้าที่ประจ าหลักประกอบด้วยนายแพทย์ 4 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ 6 ท่าน นักรังสีการแพทย์ 
1 ท่าน นักจิตวิทยา 1 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานวัฒนธรรม 1 ท่าน 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือวางแผนให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามสิ่งที่ทางโรงพยาบาลสนามต้องการ/ขาด 
2.  เพ่ือหาแนวทางช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรคพยาบาลสนาม 
3.  เพ่ือหาแนวทางช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม 

 
สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 
1.ทีมส านักโภชนาการร่วมกับ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ตรวจเยี่ยมการปรุงอาหาร การตักเสิร์ฟ และ
แนะน าเมนูอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันโรค  
2. ส านักส่งเสริมสุขภาพ และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จัดการกระตุ้นการออกก าลังกาย 
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แผนการด าเนินงานต่อไป 
1. เรื่องการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (จ านวน

ครอบครัวรอบรู้สุขภาพ 5 ล้านครอบครัว) 35 ชิ้น รอการจัดสรรงบประมาณ 
2. การด าเนินงานเรื่องสมุดสุขภาพวัยท างาน การนิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนาสมุดสุขภาพวัย

ท างาน 4 ภาค รอการจัดสรรงบประมาณ 
 
(ร่าง) สมุดบันทึกสุขภาพวัยท างาน  
https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4243 

 
 

 
  

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4243
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
 

กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนเมษายน) 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ  

2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP  

ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนเมษายน) 

1.  สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ ในรูปแบบ Infographic  
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โดยสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพรับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 7 ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
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2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการส านักส่งเสริมสุขภาพ  
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โดยเสนอกลุ่มหัวหน้าอ านวยการตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ลงนาม 
และเผยแพร่บนเว็ปไซต์หน่วยงานส านักส่งเสริมสุขภาพ  

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4238 

link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4238
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      1. สรุปการด าเนินงานตามแผน/มาตรการ  เดือนเมษายน   
 

กิจกรรมตามแผน ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ  

- สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ ในรูปแบบ 
Infographic ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ
รับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 7 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

2. ปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP 

- จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการขอใช้
รถยนต์ราชการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4238 
link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการขอใช้รถยนต์
ราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

2.  เพิ่มข้อมูลในระบบ DOC   
เมนู  รายการข้อมูลที่น ามาใช้  จ านวน 3 รายการ  

1) รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ประจ าปี 
2564 ไตรมาสที่ 2 

2) การวิเคราะห์การด าเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน รอบที่ 2 (ใส่ในรายงานการ
ประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือนมีนาคม เนื่องจากท าการวิเคราะห์ตั้งแต่เดือนมีนาคม)

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4238
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ตัวช้ีวัด 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

การด าเนินงานเดือนเมษายน มีกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ที่เลื่อนด าเนินการจากเดือนมีนาคมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม น ามาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (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 
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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 

อยู่ในขั้นตอนเซ็น
สัญญาและท า
เรื่องจัดจ้าง 

  100,000  
ก่อหนี้รอ
เบิกจ่าย 

  

 

หมายเหตุ  

กิจกรรมที่ 1 ปรับแผนเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืน   
กิจกรรม ที่ 21 จัดจ้างดูแลระบบ Application Pink Book  เปลี่ยนชื่อกิจกรรม เป็น จัดจ้างดูแลระบบข้อมูลและพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพ่ือส่งเสริมการเกิดอย่างมี
คุณภาพ 

 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
  

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม  

 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุขที่มีคุณภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

การประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น จ านวน 15 
คน มีวัตถุประสงค์เ พ่ือรายงานผลการด าเนินงานและปรับ
แผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนหลัง ภาคผนวกท่ี 1 
 

2. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัว
กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 

ในเดือนเมษายน มีบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการกรณีบิดาเจ้าหน้าที่
เสียชีวิต 1 ราย  ได้จัดส่งพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 
ภาคผนวกท่ี 2 
 

3. การประเมินเพ่ือวัดความสมดุลในชีวิตและการ
ท างานและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของบุคลากร ร่วมตอบ
แบบวัดความสมดุลในชีวิต) 

** ในรอบที่ 2 ไม่มีการประเมินความผูกพันองค์กรและสมดุลชีวิต
ในระดับกรมและหน่วยงาน   
โดยเป็นการทบทวนข้อมูล และน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ ตาม
เกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life รวมถึง
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 
5 เดือนแรก) เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการฯ เพ่ิมเติมแทน  
 

4. หน่วยงานมีการออกก าลังกายและมีกิจกรรม
ทางกายแบบ New Normal 

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 8 กลุ่มงาน มีกิจกรรมทางกาย 
เช่น การยืดเหยียด ออกก าลังกายระหว่างการประชุม และออก
ก าลังกายภายในกลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้ส่งรูปเข้า
กลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากร
ส านักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมมากข้ึน ภาคผนวกท่ี 3 
 

5.  การติ ดตามภาวะสุ ขภาพของบุคลากร                    
ส านักส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย ร้อยละ 100                             
ของบุคลากร มีการติดตามภาวะสุขภาพโดยการ               
ชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว  

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้ารับการชั่งน้ าหนัก                 
วัดรอบเอว ครั้งที่ 2 ไดต้ั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564 
ณ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ อาคาร 7 ชั้น 6 ภาคผนวกท่ี 4 

6 .  ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ จิ ต ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความเครียด  
(เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมประเมินความเครียดด้วยตนเอง) 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้ารับการประเมิน
ความเครียดด้วยตนเอง (ST5) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 
–  7 พฤษภาคม 2564  ภาคผนวกท่ี 5 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
7. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน 
(เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน) 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ ได้การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน ในหัวข้อ
เรื่อง การดูแลช่องปากและฟันด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี  
- จัดบอร์ดบริเวณชั้น 3 ระหว่างรวบรวมข้อมูล พบว่าเจ้าหน้าที่
ส านักส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 114 คน รับทราบ 102 คน                   
ร้อยละ 89.47  ภาคผนวกท่ี 6 
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หลักฐานระดับ 1  
การวิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life  

และสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก) 
 
1. รายการข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (รอบ 5 เดือนแรก) 
 

กิจกรรมตามแผน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. การประชุมคณะท างาน
พัฒนาองค์กรแห่งความสุข
ท่ีมีคุณภาพ  ส านักส่งเสริม
สุขภาพ  
 

จัดประชุมคณะท างานอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ป ี

จัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 เมษายน 2564 

2.  ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการ
ส่ง เสริมสุขภาพอนามัย
สิ่ ง แ วดล้ อมและความ
สมดุลในชีวิตการท างาน 
 

ประกาศวัฒนธรรมองค์กร
แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุคลากรทราบ อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพทราบถึง
วัฒนธรรมองค์กร  “สส.คนทันสมัย ใส่ใจ
ท่ีท างานน่าอยู่ ” 

3 .  จั ด ส วั ส ดิ ก า ร แ ก่
บุ ค ล า ก ร ห รื อ ค น ใ น
ครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ได้รับการจัดสวัสดิการตาม
ความเหมาะสม เช่น กรณี
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอด
บุตร 

ในรอบ 5 เดือนแรก ไม่มีบุคลากรได้รับ
การสนับสนุน สวัสดิการจากส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ  
ในเดือน เมษายน 2564 มี 1 ราย ได้รับ
การจัดสวัสดิการแล้ว  
 

4. กิ จกรรมเสริมสร้ าง
ความผูกพันและส่งเสริม
ความสามัคคีของบุคลากร
ในองค์กร 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันและส่งเสริมความ
สามัคคีของในองค์กร อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม/ปี 
 

จะมีการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์  

5. การประเมินเพ่ือวัด
ความสมดุลในชีวิตและ
การท างาน และความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร 

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร 
ร่วมตอบแบบวัดความสมดุล
ในชีวิตและการท างานและ
ความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร ร้อยละ 70  

ร้อยละ 91.15 การประเมินเพื่อวัด
ความสมดุลในชีวิตและการท างาน และ
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ** 
ในรอบท่ี 2 (รอบ 5 เดือนหลัง)ไม่มีการ
ประเมินความผูกพันองค์กรและสมดุล
ชีวิตในระดับกรมและหน่วยงาน   
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กิจกรรมตามแผน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
โดยเป็นการทบทวนข้อมูล และน ามา
วิเคราะห์สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
ประเมิน Healthy Workplace Happy 
for Life รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 
5 เดือนแรก) เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการ
ฯ เพิ่มเติมแทน 
 

6 . กิ จ ก ร ร ม ก้ า ว ท้ า ใ จ  
Season 3 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้า
ใจ Season 3 

ผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า 
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 
115 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 115 
คน ร้อยละ 100  
แต่พบปัญหาและอุปสรรคคือ มีท้ังคนท่ี
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส าเร็จ และไม่
ส าเร็จ ดังนี้ 
1. มีบุคลากรท่ีสามารถสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมได้ จ านวน 109 คน 
2. บุคลากรท่ีไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมได้ จ านวน 6 คน 

7. ส่งเสริมการออกก าลัง
กายและมีกิจกรรมทาง
กาย 

มีนโยบายส่งเสริมการออก
ก าลังกายและมีกิจกรรมทาง
กาย และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบ 

รอบ 5 เดือนแรก มีนโยบายส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกาย ให้
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีการยืด
เหยียด ออกก าลั งกายระหว่ างการ
ประชุม และออกก าลังกายภายในกลุ่ม
งาน และได้ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์
สุขภาพเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

8 .  กิ จ ก ร ร ม ท ด ส อ บ
สมรรถภาพทางกาย 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เป้าหมาย ร้อยละ 70 

ได้จัดให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ระหว่างวันท่ี 1 - 5 
มีนาคม 2564 บุคลากร 136 คน เข้า
รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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กิจกรรมตามแผน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
จ านวน 123 คน คน คิดเป็นร้อยละ 
90.44 
 

9. การประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเส้นเลือด
หัวใจและหลอดเลือด ของ
บุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ด้ วย โปรแกรม CV Risk 
Score 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
อายุ  35 ปี ขึ้ น ไป  ได้ รั บ
ประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและ
หลอดเลือด ด้วยโปรแกรม 
CV Risk Score 

1. ส านักส่งเสริมสุขภาพมีบุคลากรท่ีมี
อายุ  35 ปีขึ้ น ไป จ านวน 92 คน 
บุคลากรกลุ่มนี้ผ่านการประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดครบท้ัง 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ได้คะแนน 0.5   
2. ผลการวิเคราะห์ความเสียงสรุปผลใน
ภาพรวม บุคลากรส่วนใหญ่มีความเสี่ยง
ต่ าต่อการเกิดโรค จ านวน 70 คน 
รองลงมาคือมีความเสี่ยงปานกลาง และ
ความเสี่ยงสูงน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ
76.08, 14.13 และ 9.78 ของคนท่ีมี
อายุ 35 ปีขึ้นไปท้ังหมด 
 

10. การติดตามภาวะ
สุขภาพของบุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
มีการติดตามภาวะสุขภาพ
โดยการชั่งน้ าหนัก วัดรอบ
เอว ตามแผนงาน  

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากร
เข้ารับการชั่งน้ าหนัก  วัดรอบเอว 3 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25–29 มกราคม 2564 
ผลงานร้อยละ 100  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 26–30 เมษายน 2564 
(ระหว่างด าเนินการ) 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21–25 มิถุนายน2564 
 

11. การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
 

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้า
รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
เป้าหมาย   ร้อยละ 100 

1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีกับสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง ในวันท่ี23-24 มีนาคม 
2564 หรือให้บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์   
2. เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  ท าให้
บุคลากรไม่สามารถไปตรวจสุขภาพท่ี
สถานบริการตามสิทธิ์ได้ จึงปรับเวลาส่ง
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กิจกรรมตามแผน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
หลักฐานการตรวจสุขภาพ ถึ งเดือน
กรกฎาคม 2564 
 

12. ส่งเสริมสุขภาพจิต
ด้วยการประเมิน
ความเครียด  
  

ร้อยละ 70 ของบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมประเมิน
ความเครียดด้วยตนเอง 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากร
เข้ารับการประเมินความเครียดด้วย
ตนเอง (ST5)   ระหว่างวันท่ี 26 เมษายน 
- 7 พฤษภาคม 2564  และรวบรวมผล
การประเมินในเดือน พฤษภาคม2564  
 

13. การให้ความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการ
ท างาน 
 

ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
ส่ ง เสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม และความสมดุล
ในชีวิตการท างาน 

ครั้งท่ี 1 หัวข้อสถานท่ีท างาน เป็นเขต
ห้ามจ าหน่ าย และดื่ ม เครื่ องดื่ ม ท่ีมี
แอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์การไม่
สูบบุหรี่ โดยบุคลากร 134 คน ได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้และข่าวสารจ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ  93.28 
ครั้ ง  2 หัวข้อ เรื่ องโภชนาการ โดย
บุคลากร 130 คน ได้รับทราบข้อมูล
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ข่ า ว ส า ร จ า ก ก า ร
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.23 
ครั้งท่ี 3  
หัวข้อเรื่องการรับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก 
และโฟลิก โดยบุคลากร 136 คน ได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้และข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.05 
ครั้งท่ี 4 ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและฟัน โดยบุคลากร จ านวน 
114 คน ได้รับทราบข้อมูลความรู้และ
ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์  102 
คนคิดเป็นร้อยละ 89.47   
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กิจกรรมตามแผน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
14. การประกวด
หน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานสถานท่ีท างาน
น่าอยู่น่าท างาน ตาม
เกณฑ์การประเมิน 5 ส 
และเกณฑ์สถานท่ีท างาน
น่าอยู่น่าท างาน (HWP) 

บุคลากรเห็นความส าคัญ
แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด าเนินงานสถานท่ีท างาน 
น่าอยู่น่าท างาน 

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด คณะท างานของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพด าเนินการตรวจ
ประเมิน หน่วยงานแล้ว 3 ครั้ง 
  

 
2.  การ วิ เค ราะห์ สถานการณ์ตาม เกณฑ์การประ เ มิน  Healthy Workplace Happy for Life                
และสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก) 

1. การด าเนินงานตามเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข                 
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for life) 

1.1 การประเมิน 5 ส. 
1.2 การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy for Life) 
2.   สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ  

 
1. การด าเนินงานตามเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่ (Healthy workplace Happy for life) และ 5ส. 

ส านักส่ ง เสริมสุขภาพ มีการขับเคลื่ อนการด าเนินการสร้างสุขให้บุคลากรในหน่วยงาน                              
ผ่านคณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2564 มุ่งเน้น
ให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตามนโยบายสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for life) โดยอาศัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ คนท างานมีความสุข 
(Happy People) ที่ท างานน่าอยู่  (Happy Workplace) และการท างานเป็นทีม (Happy Teamwork)                          
และมีวัฒนธรรมองค์กร คือ “สส. คนทันสมัย ใส่ใจที่ท างานน่าอยู่” ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบ                       
ให้เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตการท างาน 

 จากการขับเคลื่อนการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก พบว่า ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับคะแนน          
การประเมินจากคณะกรรมการของกรมอนามัยเพ่ิมข้ึนตามล าดับ ดังนี้  
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การประเมิน ครั้งที่ 1 พ.ย.64 ครั้งที่ 2 ธ.ค.64 ครั้งที่ 3 ก.พ. 64 
HWP 5ส. HWP 5ส. HWP 

ผลคะแนน 32 28 43.4 40 40.30 
ล าดับ  12 12 4 

 
 
 

เกณฑ์ HWP ครั้งที่ 1 พ.ย.64 ครั้งที่ 2 ธ.ค.64 ครั้งที่ 3 ก.พ. 64 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

การสนับสนุนองค์กร 
และการมีส่วนร่วม  

5 5 5 3.7 5 5 

สะอาด 11 6 11 11 11 10.50 
ปลอดภัย 12 10 12 11.8 12 11.80 
สิ่งแวดล้อมดี  9 6 9 9 9 8 
มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต  7 5 5 5 5 5 

คะแนนรวม  44 32 42 43.4 42 40.30 
 
 
การด าเนินการพัฒนาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สิ่งท่ีได้แก้ไข) 
 

เกณฑ์ HWP คร้ังที่ 1 พ.ย.64 คร้ังที่ 2 ธ.ค.64 คร้ังที่ 3 ก.พ. 64 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัติงาน  

 -มีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของคนท างาน  
-ประกาศวัฒนธรรมองค์กรและ
มีการประชาสัมพันธ์  
-มีการประเมิน เจ้ าหน้าที่ ใน
องค์กรว่ารู้จักวัฒนธรรมองค์กร  
 

 

สะอาด -ก าหนดจุดวางร่ม ตู้ เสื้ อผ้ า
กองกลาง เนื่องจากพบว่าชั้น 
1,2,5,4 ยังพบการแขวนเสื้อ
สูทตามชั้นเอกสาร  
-ซ่อมหน้าต่างที่ช ารุด ชั้น5 
-ซ่ อมแซมหลอด ไฟชั้ น  2,4              
(สีส้ม)  
-ท าความสะอาดพัดลมแขวน  
-ปรับปรุงจุดถังขยะรวมและ
จัดหาฝาปิด จุดเดียว  
-ติดป้ายประจ าตู่ให้ครบ 
 

-จัดท าแผนผังหรือแผนที่ของ
สถานที่ท างานที่ เป็นสัดส่วน
ชัดเจน  
-อุปกรณ์ไฟฟ้ารางไฟบางชั้นยัง
ช ารุดอยู่  
-พื้นต่างระดับไม่มีการติดป้าย
สัญลักษณ์บอกความแตกต่าง
หรือการติดกันลื่น  
 
 

-มีการจัดเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้
เรียบร้อย ในบางจุดและมี
กล่องเก็บของวางบริเวณ
โต๊ะท างาน (บรย.) 
-  มี ต ารา งกา รท าความ
สะอาดของแม่บ้านแต่ละชั้น  
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เกณฑ์ HWP คร้ังที่ 1 พ.ย.64 คร้ังที่ 2 ธ.ค.64 คร้ังที่ 3 ก.พ. 64 
ปลอดภัย ตู้ ควบคุมระบบไฟฟ้ าอยู่ ใ น

ต าแหน่งที่เหมาะสมไม่มีสิ่งกีด
ขวาง มีสภาพดี ใช้การได้ 
 

ควรติดสัญลักษณ์แสดงทางต่าง
ระดับ บริเวณทางหนีไฟในส่วน
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  

 

สิ่งแวดล้อมดี  - พัสดุ ติดพัดลมต่ ากว่าไฟ  
- ชั้น5 ชั้น 1 มีหลอดไฟเสีย  
- แสงสว่างไม่เพียงพอ  
- มีการก าหนดเวลาเปิดปิดแอร์  
- ก่อนการเปิดแอร์ มีการเปิด
ประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ  
- แยกขยะในส านักงาน  
-  ถั งขยะชั้ น  4 ไม่มีฝาปิด  /
ภายในห้อง  

-มีการตรวจวัดระดับแสง  
-การระบายอากาศยังไม่
เพียงพอ  
-มีการด าเนินการตามแผนโดยมี
การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 5 เร่ือง/ปี  
- มีการสรุปวิเคราะห์ผลสุขภาพ
และน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
 

 

มีชี วิตชีวาและสมดุล
ชีวิต  

-ขาดการท าแบบประเมิน
ความเครียด  
-ให้มีกิจกรรมหรือการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่หญิงที่อยู่ในวัยเจริญ
พันธ์รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิค  
มีผลการประเมินเพื่อวัดความ
สมดุลในชีวิตและการท างาน
รายบุคคล และภาพรวมของ
องค์กร  
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ปัจจัยความส าเร็จ (Key success) 

1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการด าเนินงานและสร้างนโยบายให้ทั่วถึงบุคลากรทุกคน โดยมีการ        
จัดกิจกรรมการประกวดหน่วยงานที่มีการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่  น่าท างาน ตามเกณฑ์การประเมิน   
5 ส และเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (HWP) ภายในส านักส่งเสริมสุขภาพท าให้การด าเนินงาน            
มีผลลัพธ์ที่ดี  

 2. บุคคลกรเห็นความส าคัญและกระตือรือร้น ใช้หลักการมีส่วนร่วมด าเนินงานด้วยความสามัคคี     
ผ่านคณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยตัวแทนซึ่งเป็น
คณะท างานจากทุกกลุ่มงาน แบ่งการตรวจประเมินเป็น 5 ด้านตามเกณฑ์การให้คะแนน มีการติดตาม             
และขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันทั้งภาพรวมและในกลุ่มงานตนเองเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

เกณฑ์ 5ส. ครั้งที่ 1 พ.ย.64 ครั้งที่ 2 ธ.ค.64 ครั้งที่ 3 ก.พ. 64 
สิ่งที่ด าเนินการแก้ไข  
ส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวด  
2. โต๊ะท างานหรือพ้ืนที่
บริเวณโต๊ะท างาน 
( ร ว ม บ ริ เ ว ณ โ ต๊ ะ
คอมพิวเตอร์) 
และ 4. ตู้ เก็บเอกสาร/ตู้
เก็บของ 
 

ไม่มีการประเมิน 1 มีผังโครงสร้างองค์กร  
2. มีการติดสัญลักษณ์พ้ืนต่างระดับ 
ป้ายชื่อประจ าโต๊ะ (ชื่อ ต าแหน่ง รูป
ถ่าย) 
3. ไม่น าอาหารและเครื่องดื่มมา
รับประทานในบริเวณพ้ืนที่ของโต๊ะ
คอมพิวเตอร์โต๊ะท างาน 
4. ของใช้ส่วนตัว มีป้ายระบุค าว่า 
“ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชัก มีรูปแบบ
เดียวกัน 
5. ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอ่ืนๆ 
ที่ไม่จ าเป็น บนเครื่องคอมพิวเตอร์/
เครื่องพิมพ์ 
6. ไมพาดสิ่งของไวที่เกาอ้ี  
7 มีผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาด
เรียบร้อยของอุปกรณ์ เครื่องมือ/
เครื่องใช้ส านักงาน/ตู้เอกสาร หนังสือ 
ต ารา  
8.  มีป้ ายแสดงรายการประเภท
เอกสารในตู้ ป้ายดัชนีบ่งชี้ประเภท
เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บเป็น
รูปแบบเดียวกัน  

1. บนโต๊ะท างานสะอาด          
มี เ ฉ พ า ะ เ อ ก ส า ร แ ล ะ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นตามความ
เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
2. หิ้งพระควรมีจุดเดียว
ของหน่วยงาน  
3.  สันแฟ้มชั้ น  6  กลุ่ ม
บริหารยุทธศาสตร์ ไม่เป็น
ระเบียบ  
4. ห้องน้ าชั้น 6 หญิง                      
ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น  
5 .  เ ค รื่ อ ง ดั บ เ พ ลิ ง 
( ป ร ะ ส า น ส า นั ก ง า น
เลขานุการกรม) 
6. ไม่มีการตรวจวัดค่าแสง 
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2. สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
 
 
 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป ส านักส่งเสริมสุขภาพ มีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริงทั้งสิ้น จ านวน 114 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) เป็นเพศชาย จ านวน 24 คน เพศหญิง 90 คน 
บุคลากรส่วนใหญ่ของส านักส่งเสริมสุขภาพมีอายุอยู่ในช่วง 50 ปีขึ้นมากท่ีสุด รองลงมาคือช่วงอายุ 41 – 45 
ปี และช่วงอายุที่มีน้อยที่สุดคือ 20 – 30 ปี (ร้อยละ 39.70, 22.50, และ  17.90 ตามล าดับ) บุคลากร
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.70   

2. ข้อมูลน้ าหนัก จากการชั่งน้ าหนักบุคลากรในเดือนมกราคม 2564 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี
ภาวะน้ าหนักเกิน คิดเป็นร้อยละ 58.92 ของบุคลากรทั้งหมด เพศหญิงมีภาวะน้ าหนักเกินมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 65.71 ของบุคลากรที่มีภาวะน้ าหนักเกิน บุคลากรที่มีภาวะน้ าหนักเกินมากที่สุด คือบุคลากร
ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.54 
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แผนภูมิแสดงแนวโน้มดัชนีมวลกายของบุคลากรส านกัสง่เสริมสุขภาพ ย้อนหลัง 4 ปี

ผอม BMI ปกติ น ำ้หนกัเกิน Linear (BMI ปกติ ) Linear (น ำ้หนกัเกิน)

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

22.90)
ท้วม (23 – 24.90) อ้วน (25 – 29.90) อ้วนมาก (>30)

2563 1.78 39.28 19.64 26.78 12.5

2564 1.8 40.54 18.91 27.02 11.71
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สรุป บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ คิดเป็นร้อยละ 40.54 ซึ่งเพ่ิมขึ้นมาจากรอบ 5 เดือนหลัง 
ในปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 1.26 ดังแสดงในตาราง ท าให้รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 
ส านักส่งเสริมสุขภาพได้คะแนน 0.5 คะแนน (ระดับ 5 Outcome) 
 

 
 

อย่างไรก็ตาม แม้ปีงบประมาณ 2564 บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติจะเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2563 แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส านักส่งเสริมสุขภาพยังต้องเฝ้าระวังเรื่องภาวะน้ าหนักเกินของ
บุคลากร เนื่องจากมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะน้ าหนักเกิน ได้แก่ บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุมากว่า 51 ปีขึ้นไป 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการนั่งท างานบนโต๊ะนานๆ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งกลับมาระบาดหนักเป็นระลอกที่ 3 อีกครั้งเมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 ดังนั้นจึง
ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันเพ่ือป้องกันการติด
เชื้อ ท าให้บุคลากรที่เคยออกก าลังกายเป็นประจ า ทั้งในฟิตเนสที่ทางกรมจัดให้ และพ้ืนที่ออกก าลังกายอ่ืนๆ 
ลดหรืองดการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่อาจจะท าให้บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายเพ่ิมมากขึ้น 

จากข้อมูลดังกล่าว จึงท าให้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ าหนักของบุคลากรในรอบ 5 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

22.90)
ท้วม (23 – 24.90) อ้วน (25 – 29.90) อ้วนมาก (>30)

2563 1.78 39.28 19.64 26.78 12.5

2564 1.8 40.54 18.91 27.02 11.71
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนส านักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ ได้จัดประชุมคณะท างานฯ โดยน าข้อมูลในรอบ 5 เดือนแรกมาร่วมกันวิเคราะห์และเป็นข้อมูลน าเข้าเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการในรอบ 5 
เดือนหลังให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังแสดงในตาราง 

มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Partner 

1. ความผูกพันองค์การ 
(Organizational 
Commitment) 
2. 20 เคล็ดลบักับการสร้าง
สมดลุให้ชีวิตและการท างาน 
(Work Life Balance) 

1. การประชุมคณะท างานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ     
ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพร่วมขับเคลื่อน     

การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ 

จัดประชุมคณะท างาน
1 ครั้ง 

มี.ค. - เม.ย. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา   
ศักยภาพบุคลากรฯ 

3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือ
คนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

บุคลากรไดร้ับการ
สนับสนุน สวสัดิการจาก
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ เช่น 
กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/

คลอดบุตร 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรไดร้ับการจดั
สวัสดิการตามความ

เหมาะสม 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
- กลุ่มอ านวยการ 

4. กิจกรรมเสริมสร้ างความ
ผูกพันและส่งเสริมความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

บุคลากรร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความผูกพัน   

และส่งเสรมิความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

 
 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ความผูกพันและ

ส่งเสริมความสามคัคี
ของบุคลากรในองค์กร 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม/ป ี

มี.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

2. ส่งเสริมให้บคุลากร
มีกิจกรรมทางกาย  
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Invest 
Advocate 

ออกก าลังกายวิถี New 
Normal ให้ปลอดภัย
ห่างไกล โควดิ-19 

1. หน่วยงานมีการออกก าลังกาย
และมีกิจกรรมทางกายแบบ 
New Normal 

กลุ่มงานมีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีการออกก าลัง
กายและมีกิจกรรมทางกาย  

ร้อยละ 80 ของกลุม่
งานท่ีมีบุคลากรมีการ
ออกก าลังกายและมี
กิจกรรมทางกาย 

เม.ย.- ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพบุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Regulate 

1. แนวทางการจัดการโรค
อ้วน (Management of 
Obesity) 
2. ดัชนีมวลกายส าคัญ
อย่างไร 

2. การติดตามภาวะสุขภาพของ
บุคลากรส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
 

บุคลากรติดตามภาวะ
สุขภาพโดยการช่ังน้ าหนัก 
วัดรอบเอว ตามแผนงานที่
วางไว้ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากร มีการติดตาม
ภาวะสุขภาพโดยการช่ัง

น้ าหนัก วัดรอบเอว 
ตามแผนงานที่วางไว้ 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

 1. แนวทางการตรวจสุขภาพ
ที่จ าเป็นและเหมาะสม
ส าหรับประชาชน (กลุ่มวัย
ท างาน) 
2. ชุดความรู้การตรวจ
สุขภาพที่เหมาะสมและ
จ าเป็นส าหรับประชาชน 

4. ส่งเสริมสุขภาพจติด้วยการ
ประเมินความเครียด  
 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินความเครียด 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมประเมิน

ความเครียดด้วยตนเอง 
 

มี.ค. - พ.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

4. ส่งเสริมความรอบ
ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความ
สมดลุในชีวิตการ
ท างาน 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Build Capacity 
Advocate 
 

1. เกณฑ์การประเมิน 5 ส    
2. เกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิต และความสุขของ
คนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for 
Life) 
 
 
 
 

1. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน 
 

บุคลากรไดร้ับความรู้    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม      
และความสมดุลในชีวิต   

การท างาน 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรไดร้ับความรู้

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย

สิ่งแวดล้อม และความ
สมดลุในชีวิตการ

ท างาน 

ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

2. การประกวดหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่
น่าท างาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส และเกณฑส์ถานท่ี
ท างานน่าอยู่น่าท างาน (HWP) 

บุคลากรเห็นความส าคญั
และมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินงานสถานที่ท างาน
น่าอยู่น่าท างาน 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวด 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 



ภาคผนวกที่ 1 
กิจกรรมการประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 2 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. จ านวน 15 คน 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและปรับแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนหลัง 
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ภาคผนวกที่ 2 
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กิจกรรมจัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 
ในเดือนเมษายน มีบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการกรณีบิดาเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 ราย  ได้จัดส่งพวงหรีดและ

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
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ภาคผนวกที่ 3 
กิจกรรมหน่วยงานมีการออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกายแบบ New Normal  

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 8 กลุ่มงาน มีกิจกรรมทางกาย เช่น การยืดเหยียด ออกก าลังกายระหว่าง
การประชุม และออกก าลังกายภายในกลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพ

เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 4 
กิจกรรมการติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากร ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

มีการติดตามภาวะสุขภาพโดยการ ชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้ารับ
การชั่งน้ าหนักวัดรอบเอว ครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564 ณ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
อาคาร 7 ชั้น 6 หรือ ผ่าน google form  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 5 
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กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการประเมินความเครียด 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้ารับการประเมินความเครียดด้วยตนเอง (ST5)  ระหว่างวันที่ 
26 เมษายน 2564 – 7 พฤษภาคม 2564    
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ภาคผนวกที่ 6 

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน 

ได้มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน               
ในหัวข้อเรื่อง การดูแลช่องปากและฟันด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยจัดบอร์ดบริเวณชั้น 3 พบว่าเจ้าหน้าที่
ส านักส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 114 คน รับทราบ 102 คน ร้อยละ 89.47   
แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม  https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4248 
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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 (เดือนเมษายน 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1  
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน  
 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนเมษายน 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4218 
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ                 
ในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564  
  - รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 วาระท่ี 3.1 
หน้า 3  http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4246 
 4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนเมษายน 2564 ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4218
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4246
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4245
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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 4 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม   2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  อาคาร 7 ชั้น 2 
วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน และเสริมพลังการพัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้  
ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่ก าหนดและสอดคล้องกับการพัฒนา 
บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อน การด าเนินงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”(Learning 
Organization) และมีสรรถนะสูง (High Performance Organization) 
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ผลลัพธ์ 
-  One page สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริม

สุขภาพครั้งที่ 4  ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ กพว.ส านักส่งเสริมสุขภาพ  10 คน โดยมี นางอาริสรา 
ทองเหม เป็นผู้ด าเนินการประชุม  สรุปรายละเอียดตามOne page ดังนี้ 
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1.2  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของ
หน่วยงาน 
ผลผลิต 

จัดท าหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน
วิชาการและการวิจัย ของส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนางาน
วิชาการและงานวิจัย ตามเอกสารที่แนบมานี้ 
ผลลัพธ์ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและการ
วิจัย ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 ดังเอกสารดังนี้ 

-  
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2. Advocacy / Intervention  
มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ

หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ผลผลิต    

 ทบทวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

ผลลัพธ์ 

         สรุปประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  ดังรายการต่อไปนี้ 
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3. Management and Governance 
1. มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
ผลผลิต 
         ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน   
 
ผลลัพธ์ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กพว. ครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  การปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/การประชุม
เพ่ือการพัฒนางานวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก กรมอนามัย ด้วยระบบ Video 
Conference  แทน  และด าเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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4.Output  
1. มีผลของการด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมตามแผน
และมาตรการที่ก าหนดไว้  
 
ผลผลิต 
 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการงานวิจัยและพัฒนา  ในการประชุมวิชาการส านักส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564  
ผลลัพธ์ 
 ผลงานทีผ่่านการคัดเลือกการส่งผลงานวิจัยและพัฒนา ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 ปี 2564   
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5. Outcome  
ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่ด าเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน 

ผลผลิต 
 ท าหนังสือแจ้งเวียน ขอความร่วมมือส่งผลงานวิชาการและการวิจัย เพื่อประกอบการประเมิน
สมรรถนะระดับบุคคล อ้างถึง สธ.0923.ว.861 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้ากลุ่มส่งกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 
ผลลัพธ์ 
 สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  มี
จ านวน 113 เรื่อง และน าขึ้น เว็บไวต์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
 

 
 
 

 



- 66 - 

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 (เดือนเมษายน 2564) 
  1. ประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนเมษายน 2564) 
  1. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564  
  - รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 วาระที่ 3.1 
หน้า 3 และวาระที่ 4.1 หน้า 4 – 9 http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4246 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

  นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ผู้ตรวจสรุปการประชุม 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4246

