
รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2564  
วันที ่7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
 ชั้น 4 อาคาร ๗ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
2. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
6. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
7. นางสาวฟารีดา เม๊าสะนิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสาวศิรินทรา พินิจกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.  นางสาวกมลชนก ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12.  นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13.  นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14.  นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
18.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
19.  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
20.  นางประกายฟ้า กองหล้า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
21.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
22.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
23.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
24.  นางพิศมัย  อ้นแฉ่ง  พนักงานธุรการ ส3 
25.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
26.  นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3 
27.  นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2564  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 
 

วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 3.1 การรายงานผลตัวชี้วัดฯ และการจัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 5 
เดือนหลัง ยังเหลือการประชุมเพ่ือติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทั้งหมด 3 ครั้ง 

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 การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ มีผลต่อURL ของไฟล์หลักฐานเดิมที่ได้ลงไว้ใน
ระบบ DOC 4.0 ในส่วนของ 

 - รายการข้อมูลที่น ามาใช้  

 - รายงานผลติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน 

 ขอให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดด าเนินการในระบบ DOC 4.0 โดยการเพ่ิมรายการ
ข้อมูลที่น ามาใช้ และรายงานผลติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน ให้ครบถ้วนตามที่ได้ลงข้อมูลไว้ทุก
ข้อ โดยวงเล็บ (website ใหม่) หลังหัวข้อและใช้ URL ของเวบไซต์ใหม่ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจ
ประเมินสามารถเข้าดูเอกสาร หลักฐานที่ย้ายไว้ที่เวบไซต์ใหม่ได้ ดังตัวอย่าง 
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ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้ (ข้อ 7-12) 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 

   

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน เพ่ือให้ทางงานพัฒนาระบบ
บริหารตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อน รอบ 5 เดือนหลัง 



วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

ตัวช้ีวัด 1.6   อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

รายงานการติดตามการด าเนนิงานตัวช้ีวัดฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ผลการด าเนินงานเดือน ต.ค.-พฤษภาคม 64   แม่ไทยตาย 83 คน 
                                                       แม่ต่างด้าวตาย 8 คน 
 

 
 
กิจกรรมตามแผน (ประจ าเดือนพฤษภาคม) 

1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคุณแม่ (Zoom Meeting) วันที่ 11 พ.ค. 
2564 

2. ประชุมทบทวนสาเหตุการตายมมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

3. การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังทารกตายปริก าเนิด (PNDR) 
ครั้งที่ 2  ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 2 อาคาร 7 กรมอนามัย 

4. การประชุมขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขประเด็น : วัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ ผ่านระบบ 
Zoom Meeting วันที่ 24  พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00น. 

5. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย 
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ผลการด าเนินงานตามแผน (ประจ าเดือนพฤษภาคม) 

1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคุณแม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 11 
พ.ค. 2564 

ผลผลิต  
ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคุณแม่ร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยโดยมีการพัฒนาเนื้อหาวิชาการและออกแบบเชิงเทคนิค ใน 3 ส่วน ได้แก่ 
1. Profile คุณแม่ 
2. Profile คุณลูก 
3. การดูแลครรภ์  

โดยโครงการจะเริ่มพัฒนาระบบในเดือนมิถุนายน ใช้เวลาในการพัฒนา App เพ่ือเปิดใช้งานแก่ประชาชน
ประมาณ 1 ปีครึ่ง โดยช่วง 3-6 เดือนแรกจะพัฒนาเนื้อหาวิชาการ ช่วง 6-9 เดือนจะพัฒนาในส่วนของ
เทคนิคและจะมีการทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุง App.ให้ใช้งานง่ายเปิดให้ใช้งานทั่วประเทศ 

 
ผลลัพธ์ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบกลุ่มอนามัยแม่และเด็กสนับสนุนด้านเนื้อหาวิชาการแก่ทีม

พัฒนา 
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2. ประชุมทบทวนสาเหตุการตายมมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 
ผลผลิต  

 วัตถุประสงค์การประชุม  
1) เพื่อทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา  
2) เพื่อหามาตรการ/แนวทางการด าเนินงานป้องกันการตายมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.
จุฬาลงกรณ์ รพ.ราชวิถี รพ.สงขลานครินทร์ รพ.อุดรธานี รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และนักวิชาการ
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก 

 
 สรุปสาเหตุที่ท าให้มารดาเสียชีวิต  
 1) หญิงตั้งครรภ์ตัดสินใจเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางสังคม ครอบครัว 

และขาดความตระหนักรู้  
 2) ขาดทีมแพทย์ที่มีความช านาญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ มีความล่าช้าใน

การตัดสินใจปรับแผนการรักษา 
3) การติดตามผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการรักษาล่าช้า และระบบส่งต่อผู้ป่วยภาวะวิกฤตยังไม่มีแนวทางท่ี
ชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ผลลัพธ์ ที่ประชุมมีมติให้ 
1. กรมอนามัย 

1.1 พัฒนาระบบบริการ 
– จัดระบบเครือข่ายการดูแลและส่งต่อในเขตกรุงเทพมหานครที่ชัดเจน ก าหนดโรงพยาบาล

แม่ข่ายและลูกข่าย พร้อมทั้งบังคับใช้แนวปฏิบัติการส่งต่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  

– สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง เน้นให้มีช่องทางการส่งต่อแบบ 
fast track  

– เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Teleconsultation) 
1.2 การสื่อสารสร้างความรอบรู้ 

– กรมวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องจัดท าสื่อในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่สื่อสารแก่ประชาชน ให้เกิด
ความเข้าใจว่าหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงได้หากติดเชื้อ 

– สื่อสารขอความร่วมมือสถานประกอบการให้เห็นความส าคัญของการลดการท างานของหญิง
ตั้งครรภ์ ณ สถานที่ตั้ง หรือลดการท างานที่ต้องพบปะคนจ านวนมากโดยการปรับเปลี่ยน
หน้าที่ให้ท างานในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยลง 
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1.3 การฉีดวัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ 

– ผลักดันให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดย
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และมีการให้ข้อมูลผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ 

– จัดช่องทางพิเศษในการรับวัคซีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ลดการ
รวมตัวหรือสัมผัสกับผู้รอรับวัคซีนทั่วไป มีการติดตามอาการข้างเคียงและผลของการ
ตั้งครรภ์ในระยะยาว 

2. มอบราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
– ผลักดันให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
– จัดประชุมวิชาการเพ่ือให้ความรู้แก่แพทย์ รวมถึงการให้ค าปรึกษา หรือถอดบทเรียน

เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์และทารกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
– การจัดการความรู้และออกแนวปฏิบัติการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
– จัดท าสื่อ “ค าถามที่พบบ่อย” เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหญิงตั้งครรภ์เพ่ือ

เผยแพร่แก่ประชาชน 
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3. การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังทารกตายปริก าเนิด (PNDR) 

ครั้งที่ 2  ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 2 อาคาร 7 กรมอนามัย 
 
ผลผลิต  
1. วัตถุประสงค์การประชุม 1) พิจารณา ร่างแนวทางการทบทวนสาเหตุการตายทารกปริก าเนิด  

2) หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังทารกตายปริก าเนิด 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะท างานพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุการตายทารกปริก าเนิด 

ประธานและเลขานุการ Service Plan สาขาแม่และเด็กระดับเขต  12 เขต, กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, IHPP, Ultal stark dies Bloom Burg, นักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 
ผลลัพธ์ 
1. พิจารณาและแก้ไข ร่างแนวทางการทบทวนสาเหตุการตายทารกปริก าเนิด และแบบฟอร์มต่าง ๆ 

ที่ใช้เก็บข้อมูล 
2. การรายงานแบบฟอร์มสรุปรายงานการคลอดและการป่วย/การตายของมารดาและทารก     

ผ่านโปรแกรม Excel Online โดยรพ.ทุกแห่ง รายงานมาที่ส านักส่งเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 5  
ของทุก 3 เดือน และส านักส่งเสริมสุขภาพ รายงานไปที่กองแผนงาน เพ่ือน าข้อมูลขึ้น 
Dashboard กรมอนามัย ภายในวันที่ 10 ของทุก 3 เดือน 

3. ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตาย
ทารกปริก าเนิด (ออนไลน์) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อทดสอบเครื่องมือในพ้ืนที่น าร่อง 
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4. การประชุมขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขประเด็น : วคัซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ ผ่านระบบ 
Zoom Meeting วันที่ 24  พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00น. 
ผลผลิต  

1. วัตถุประสงค์การประชุม เพ่ือปรึกษาหารือประเด็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดี กรมควบคุมโรค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก 

ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทย์
ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานักครินทร์ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

ผลลัพธ์ 
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ออกค าแนะน าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
2. การขับเคลื่อนระบบบริการวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ 
– กรมอนามัย จัดท าหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือประกาศเพ่ิมหญิง

ตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนก่อน  
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– จัดบริการฉีดวัคซีนโดยสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อยู่ และพิจารณาจัดสรรวัคซีนชนิดที่มี 

systemic adverse event น้อยที่สุดเป็นล าดับแรก เน้นฉีดในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงก่อน 
– กรมอนามัย จัดท าระบบติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ ผ่าน Google form 
3. ให้มีการสื่อสารแก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนโดยภาคีเครือข่าย 
4. น าเสนอรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติต่อไป

เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบในหลักการ 
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5. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ อาคาร 

1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย 
 
ผลผลิต  

1. ประธานการประชุม นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. วัตถุประสงค์การประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นดังต่อไปนี้ 

– การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร 
– ระบบเฝ้าระวังการตายทารกปริก าเนิด 
– แนวทางการเตรียมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
– แนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 
– แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรีและเด็กปฐมวัย ปี 2565 – 2569 

 
ผลลัพธ์ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 

ประเด็น มติที่ประชุม 
3.1 สถานการณ์สตรีและเด็กปฐมวัย    1. รับทราบ 

2. มอบทีมเลขานุการจัดท ารายละเอียดเนื้อหาวิชาการ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ เป็นเอกสารเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

3.2 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนความร่วมมือ 
4 กระทรวงแบบบูรณาการกลุ่มเด็กปฐมวัย 

รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ประเด็น มติที่ประชุม 
4.1 การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19  
ในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร 

1. ให้ออกค าแนะน าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 
2. การขับเคลื่อนระบบบริการวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ผ่านสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อยู่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

วาระท่ี 4.2 ระบบเฝ้าระวังการตายทารก 
ปริก าเนิด 

๑. ค านยิามของทารกเกิดไร้ชีพ ส าหรับบริบทประเทศไทย 
๒. ระบบรายงานข้อมูลการคลอดและการป่วย การตายของมารดาและทารกปริก าเนิดทุก  3 เดือน ใช้ทดแทนรายงาน ก

2 
๓. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ MCHB ระดับจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังการตายทารกปริก าเนิด 
๔. กรมอนามัย จัดเก็บข้อมูล และแสดงผลผ่าน Dashboard เริ่มปีงบประมาณ2565 

วาระท่ี 4.3 แนวทางการเตรียมเปิดสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด 19 
 

1. เห็นชอบ 
2. มอบทีมเลขานุการ จัดท าเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ  จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปปฏิบัติ 

วาระท่ี 4.4 แนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กและ
ครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19  

 

1. เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
2. มอบทีมเลขานุการ 

– เพ่ิมเติมเนื้อหาในกรณีที่ 2 ดังนี้ แนวทางปฏิบัติ เข้าโรงพยาบาล ฮอสพิเทล หรือโรงพยาบาลสนาม ถ้าเข้า
โรงพยาบาลสนามต้องจัดแยกพ้ืนที่จากผู้ป่วยอ่ืนอย่างชัดเจน 

– จัดส่งเอกสารแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วาระท่ี 4.5 แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรี 
และเด็กปฐมวัย ปี 2565 – 2569 
 

1. เห็นชอบในหลักการ ให้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรีและเด็กปฐมวัย ปี 2565 – 2569 เป็นแผนระดับกระทรวง  
และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง และเพ่ิมเติมกิจกรรมหลักในกลยุทธ์ที่ 2   1. ระยะก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์  ให้มีการวาง
แผนการตั้งครรภ์ให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม  3. ระยะคลอด ให้เน้นที่การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ท าคลอด เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบบริการอนามัยแม่และเด็กท่ีจะพัฒนาขึ้น   กลยุทธ์ที่ 4 ให้ 
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ประเด็น มติที่ประชุม 
มีการติดตามอัตราการผ่าคลอด โดยให้แยกเป็นกลุ่ม primary caesarean section และ repeated caesarean section และ
เพ่ิมเติมเรื่องความครอบคลุมของฐานข้อมูลกลางมารดาและทารก 

2. มอบกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาแผนและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประเด็น มติที่ประชุม 
5.1. การจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ 
ควรมีการประชุมทุก 3 เดือน เพ่ือการติดตามความก้าวหน้า
ของงาน 

เห็นชอบ 

5.2. มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กฉบับปรับปรุง ควรมี
การพัฒนาและประกาศใช้ให้เร็วที่สุด เนื่องจากมีการเพ่ิมการ
ประเมินเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด ถ้าสามารถ
ขับเคลื่อนให้รวดเร็ว จะท าให้ระบบบริการดีขึ้นไปด้วย 

มอบทีมเลขานุการน าเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติในครั้ง
ต่อไป 

5.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการป้ 
องกันและการดูแลรักษาทารกพิการแต่ก าเนิดใ  ห้อยู่ภายใต้
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ 

เห็นชอบในหลักการ  มอบทีมเลขาน าเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป  ก าหนดให้อธิบดี
กรมอนามัยเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ส านักส่งเสริมสุขภาพและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็น
เลขานุการ 

5.4 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ปลายเดือนสิงหาคม 
2564 
 

เห็นชอบ 
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 
และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบไซต์และน า URL มารายงานใน
ระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

 ตัวช้ีวัด 1.6 ด าเนินการแล้วในส่วนที่ 2 ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 
(เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 95.67 

ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  (เป้าหมายร้อยละ 50) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 62.29 
 
กิจกรรมตามแผน 
1. ติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด 
ผลการด าเนินงาน 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ติดตาม 
เรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดพระราชบัญญัติฯ ในโรงพยาบาลเอกชน 
พบว่า มีการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
ทางอ้อมผ่าน QR Code เข้าข่ายความผิดมาตรา 24 ก าหนดให้ 
การจัดท าหรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับสุขภาพแม่และเด็ก 
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้อาหารส าหรับ 
ทารกหรืออาหารส าหรับเด็กเล็กไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส าหรับทารกหรืออาหาร 
ส าหรับเด็กเล็ก 
 
 
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสรรหาประชุมคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก จ านวน 10 คน 
ทั้งนี้ ผลการประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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3. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 2/2564 
ผลการด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย พิจารณาลักษณะความผิด ดังนี้ 
1. ความผิดฐานโฆษณาอาหารส าหรับทารกและอาหารส าหรับเด็กเล็กผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอ่ืนๆ  

ตามมาตรา 14 
2. ความผิดฐานโฆษณาเพ่ือเสนอให้ส่วนลดอาหารส าหรับทารกและ 
อาหารส าหรับเด็กเล็กผ่านช่องทางออนไลน์ ตามมาตรา 18(1) 
3. ความผิดของการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและอาหารส าหรับเด็กเล็ก ผ่าน QR Code ในสถานที่จ าหน่าย

และช่องทางอ่ืนๆ ตามมาตรา 18(4) และมาตรา 24 
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4. การประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พิจารณาปรับปรุงแบบ
ประเมินมาตรฐานการบริการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 
(BFHI 2018) 
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5. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ค าปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี รพ.สระบุรี รพ.นครนายก และรพ.ปทุมธานี เพ่ือศึกษาสถานการณ์การให้บริการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ 
และศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาช่องทางการให้ค าปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออนไลน์ 
 

     
 
 
 
 
หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 
และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบไซต์และน า URL มารายงานใน
ระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 1.7 ด าเนินการแล้วในส่วนที่ 2 ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.16  ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.17 จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
 

แผนการด าเนินงานเดือนพฤษภาคม 

1. ประชุมสร้างความเชื่อมั่นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ในสถานศึกษา "ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย
ปลอดภัยจากโรคโควิด 19" 

2. 7.2 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ” 
 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
  

1. ประชุมสร้างความเชื่อม่ันการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ในสถานศึกษา "ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย
ปลอดภัยจากโรคโควิด 19" 
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2. 7.2 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ”  

 เนื่องจากการด าเนินงานมีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีการปรับกิจกรรมจ้างจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ” เป็น กิจกรรมประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือการ
คัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษผ่านระบบออนไลน์ และจัดท า Clip Video เพ่ือการสื่อสารการใช้เครื่องมือคัดกรองสุขภาพเด็ก
พิเศษ ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดตามแนบ 
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 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ” ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับกิจกรรมเป็นการประชุมชี้แจงทางระบบ
ออนไลน์ และจัดท า clip video เพ่ือสื่อสารแทน ขณะนี้อยูร่ะหว่างด าเนินการ  
 ดังนั้นผลการด าเนินงานในเดือนพ.ค. จึงขอใส่ผลเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินงานในกิจกรรมนี้แต่ขอปรับ
รูปแบบ และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทีด่ าเนินการปรับแล้วจะรายงานผลการด าเนินงานอีกครั้งหนึ่ง  
 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค รอบ 5 เดือนหลัง เนื่องจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดคือ โรงเรียนที่เข้าร่วมต้องผ่านการประเมินก่อน นักเรียน
ถึงจะเข้าไปประเมินได้ ท าให้ยังขับเคลื่อนได้น้อย และส่งผลต่อเป้าหมายของตัวชี้ วัด จึงจะด าเนินการประสานศูนย์
อนามัยและพ้ืนที่ช่วยขับเคลื่อน 
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 
และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบไซต์และน า URL มารายงานใน
ระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 
ตัวช้ีวัด 1.16 ด าเนินการแล้วในส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 ดังนี้ 

  

 
 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้ (ข้อ 3-4) 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 
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ตัวช้ีวัด 1.17 ด าเนินการแล้วในส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 ดังนี้ 

 

 
 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้ (ข้อ 3-4) 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 27 - 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้าน 
สุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 
 

แผนการด าเนินงาน  

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน Kick off ก้าวท้าใจ 3 อ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน ส านักส่งเสริมฯ 
วัตถุประสงค์ : วางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานครอบครัวรอบรู้สุขภาพ 
 

2. แผนการด าเนินงานให้ค าแนะน าด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ส าหรับส านักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice) และ
โรงพยาบาลสนาม 

 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน Kick off ก้าวท้าใจ 3 อ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  

 
ผลการด าเนินงาน  

ผลผลิต 1. ได้แนวทางการขับเคลื่อนและด าเนินการทั้ง On side และ On line  

 2. ได้แนวข้อตกลงท าหนังสือขอความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก 7 หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนภูมิภาค
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสะดวก 

ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง On side และ On line รวม 25 คน 

 2.มีข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินการขับเคลื่อน 

 3.ศูนย์อนามัยได้ซักถามข้อสงสัยและเกิดความเข้าใจในข้อสงสัย 
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2. แผนการด าเนินงานให้ค าแนะน าด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) ส าหรับส านักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice) และ
โรงพยาบาลสนาม 

2.1 การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม เอรวัญ 2 ในสถานการณ์ COVID -19 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564      
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ.ศูนย์กีฬาบางกอก อารีน่า แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

        วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของโรงพยาบาลสนาม 

ผลการด าเนินงาน  

ผลผลิต  1. ได้ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการและตามศักยภาพ 

  2. เรื่องการจัดกิจกรรมทางกายยังไม่มีผู้รับผิดชอบหลักแต่ปัจจุบันมีศูนย์วัฒนธรรมเขตหนองจอกมาร่วมจัด
     กิจกรรมทุกเช้าช่วง 08.00-09.00 น. 

  3. เรื่องการจัดอาหารเดิมนักโภชนาการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์เป็นผู้รับผิดชอบปัจจุบันรับผิดชอบโดย
     มูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งจะจัดเมนูอาหารตามวัตถุดิบที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันทางส านักโภชนาการ กรมอนามัย
     ได้สนับสนุนเครื่องมือ โปรแกรม FoodPrintRecipes ในการจัดเมนูอาหารเพ่ือให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่
     เหมาะสมและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วย 

  4. ด้านสุขภาพจิตทางส านักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยประสานกรมสุขภาพจิตส่งWeb link การจัดการ   
    ความเครียด การฝึกหายใจคลายเครียดและเทคนิคการจัดการความเครียดด าเนินการเรียบร้อย 

ผลลัพธ์    ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน 
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2.2 ประชุมครอบครัวรอบรู้สู้โควิดร่วมกับบริษัทฟอร์ด 

  วันที่/สถานที่ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน 
   ส านักส่งเสริมฯ 

  วัตถุประสงค์ : วางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานครอบครัวรอบรู้สู้โควิด 

ผลการด าเนินงาน  

ผลผลิต 1. ได้ข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทฟอร์ด 

 2.ได้แนวทางการขับเคลื่อนและด าเนินการ 

 3.ได้แนวทางเผยแพร่โฆษณา 

ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง On side และ On line รวม 15 คน 
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2.3 ประชุมครอบครัวรอบรู้สู้โควิดร่วมกับบริษัทฟอร์ดและบริษัทบีซีเทโร 

 วันที่/สถานที่ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน 
   ส านักส่งเสริมฯ 

 วัตถุประสงค์ : วางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานครอบครัวรอบรู้สู้โควิดต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน  

ผลผลิต  1. ได้ข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทฟอร์ด 

   2.ได้แนวทางการขับเคลื่อนและด าเนินการ 

 3. ได้แนวทางเผยแพร่โฆษณาผ่านบริษัทบีซีเทโรช่อง 7 นัดหมายให้ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง On side และ On line รวม 15 คน 

 

 
2.4 ประชุมครอบครัวรอบรู้สู้โควิดและโรงพยาบาลสนามร่วมกับบริษัทฟอร์ดและบริษัทบีซีเทโร 

  วันที่/สถานที่ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน 
 ส านักส่งเสริมฯ 

 วัตถุประสงค์ : วางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานครอบครัวรอบรู้สู้โควิดต่อเนื่อง 

 
 
 
 



- 31 - 

ผลการด าเนินงาน  

ผลผลิต 1.ได้แนวทางการขับเคลื่อนและด าเนินการทั้ง On side และ On line  

 2.ได้แนวข้อตกลงท าหนังสือขอความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก 7 หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนภูมิภาค   
    สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสะดวก 
ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง On side และ On line รวม 10 คน 

 
ปัญหา/อุปสรรค รอบ 5 เดือนหลัง การ try out red book เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จากแผนที่
จะ try out พ้ืนที่ 4 ภาคตามเป้าหมาย อาจต้องปรับเป็นรูปแบบ online แต่ต้องแก้ปัญหาเรื่องข้อค าถามที่เยอะ และ
เข้าใจยาก 
 
 หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 
และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบไซต์และน า URL มารายงานใน
ระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 
ตัวช้ีวัด 1.19 ด าเนินการแล้วในส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 ดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้ (ข้อ 7 ) 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
 
กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนพฤษภาคม) 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ  

2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP  

ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (เดือนพฤษภาคม) 

1.  สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการจัด Conference ในรูปแบบ Info graphic  
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โดยสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการจัด Conference ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
รับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 7 ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
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พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ : ช่องทางกรุ๊ปไลน์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
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2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจ า  
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 2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจ าโดยเสนอกลุ่ม
หัวหน้าอ านวยการตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ลงนามและเผยแพร่บนเว็ปไซต์
หน่วยงานส านักส่งเสริมสุขภาพ  

link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจ า
https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2564      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2564
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1. สรุปการด าเนินงานตามแผน/มาตรการ  เดือนพฤษภาคม   
 

กิจกรรมตามแผน ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

-  สื่ อ ปร ะช าสั ม พั นธ์  เ รื่ อ ง  ขั้ น ตอนการ จั ด 
Conference ร าชกา ร  ใน รู ป แบบ  Infographic                  
ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ
รับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 7 ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ และกรุ๊ปไลน์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน SOP 

- จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการ
พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี ค ว า มช อบ ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-
2564 
link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณา
ความดีความชอบลูกจ้างประจ า 

 
 
หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 
และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบไซต์และน า URL มารายงานใน
ระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 2.1.1 ด าเนินการแล้วในส่วนที ่2 ดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2564
https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2564


ตัวช้ีวัด 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

การด าเนินงานเดือนพฤษภาคม มีกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ด าเนินการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม น ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการ (แบบฟอร์ม 5 เพ่ิมเติม) ดังนี้  

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลส าเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในปี 

2565 

เพื่อจัดการกับความ
เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 

 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยง
ยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เข้าร่วมประชุม
ตามเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 8 

1.ประสานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2.จัดท าหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 

3. มีการประสานติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ประชุม 2 ครั้ง ด าเนินการเสร็จ
สิ้น ปรับรูปแบบ
การจัดประชุม
เป็นออนไลน์  

  170,960 

 

4,750  166,210 
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การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 11 

1.วางแผนการจัดพิมพ์และ
ระบุในสัญญาการจ้างพิมพ์ให้
ชัดเจน 

2.จัดท าต้นฉบับให้เสร็จก่อน
จัดจ้าง 

 ปรับแผน - 

 

- 190,000 

 

- - 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เข้าร่วมประชุม
ตามเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 14 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 

2. มีการประสานติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ประชุม 1 ครั้ง ด าเนินการเสร็จ
สิ้น  

- 

 

- 53,100 

 

53,10
0 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่

กิจกรรมที่ 19  เลื่อนกิจกรรม - 

 

- 397,900 

 

- - 
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หมายเหตุ  

กิจกรรมที่ 11 ปรับแผนเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืน   

กิจกรรมที่ 19 เลื่อนกิจกรรมเป็นไตรมาสที่ 4   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1.วางแผนการจัดพิมพ์และ
ระบุในสัญญาการจ้างพิมพ์ให้
ชัดเจน 

2.จัดท าต้นฉบับให้เสร็จก่อน
จัดจ้าง    



หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่น ามาใช้ และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด า เนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้า 
เวบไซต์และน า URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด 2.1.2 ด าเนินการแล้วในส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 ดังนี้ 
 

 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้ (ข้อ 7-12 ) 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม  
 

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

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการเจ็บป่วย 
เสียชีวิต คลอดบุตร  

2. ส่งเสริมการออกก าลังกายและมีกิจกรรม      
ทางกาย กิจกรรมหน่วยงานมีการออกก าลังกาย
และมีกิจกรรมทางกายแบบ New Normal  
 

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีการยืดเหยียด ออกก าลังกาย
ระหว่างการประชุม และออกก าลังกายภายในกลุ่มงาน และได้ส่ง
รูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้น 
ภาคผนวกท่ี 1 

3.  การติ ดตามภาวะสุ ขภาพของบุ คลากร                    
ส านักส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย ร้อยละ 100                             
ของบุคลากร มีการติดตามภาวะสุขภาพโดยการ               
ชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว  

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้ารับการชั่งน้ าหนัก                 
วัดรอบเอว ครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564 
ณ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ อาคาร 7 ชั้น 6 
มีจ านวน  114  คน เข้ารับการชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว 114  คน  
ร้อยละ 100 ภาคผนวกท่ี 2 

4 . 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 าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานให้บุคคลากรเข้ารับการ
ประเมินความเครียดด้วยตนเอง (ST5) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 
2564 –7 พฤษภาคม 2564   
ผลการประเมินพบว่า บุคลากร 114 คน ประเมินความเครียด 109 
คน ร้อยละ 95.61 แปลผลได้ว่า มีความเครียดน้อย 57.80 เครียด
ปานกลาง 17.43 เครียดมาก 11.93 และ เครียดมากที่สุด 12.84 
ภาคผนวกท่ี 3 

5. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน 
(เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน) 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ ได้การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน ในหัวข้อ
เรื่อง การออกก าลังกาย  
- จัดบอร์ดบริเวณชั้น 3  
บุคคลากรจ านวน 114 คน ได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 112 คน  ร้อยละ 98.24 ภาคผนวกท่ี 4 
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หลักฐานระดับ 3 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการสื่อสารและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการน าขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp หน้าที่  9 บรรทัดที่ 34 และหน้า 10  บรรทัดที่ 1 
-3 (แนบไฟล์แผน)และการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp


 
ภาคผนวกที่ 1 

กิจกรรมหน่วยงานมีการออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกายแบบ New Normal  
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 8 กลุ่มงาน มีกิจกรรมทางกาย เช่น การยืดเหยียด ออกก าลังกายระหว่าง
การประชุม และออกก าลังกายภายในกลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 80 และได้ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพ

เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 2 
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 มีบุคลากรเข้ารับการประเมิน 100%  
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ภาคผนวกที่ 3 

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการประเมินความเครียด 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้ารับการประเมินความเครียดด้วยตนเอง (ST5)  ระหว่างวันที่ 
26 เมษายน 2564 – 7 พฤษภาคม 2564   ผลการประเมินพบว่า บุคลากร 114 คน ประเมินความเครียด 
109 คน ร้อยละ 95.61 แปลผลได้ว่า มีความเครียดน้อย 57.80 เครียดปานกลาง 17.43 เครียดมาก 11.93 
และ เครียดมากที่สุด 12.84  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

57.8017.43

11.93
12.84

ผลการตอบแบบประเมินความเครียด (ST5) สส.

คะแนน 0-4 เครียดน้อย คะแนน 5-7 เครียดปานกลาง

คะแนน 8-9 เครียดมาก คะแนน 10-15 เครียดมากที่สุด
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ภาคผนวกที่ 4 

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน 

ได้มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน               
ในหัวข้อเรื่อง การออกก าลังกาย โดยจัดบอร์ดบริเวณชั้น 3 พบว่าเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
จ านวน 114 คน รับทราบ 112 คน ร้อยละ 98.24 
แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม   
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_06.pdf 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_06.pdf
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้ วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่น ามาใช้ และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้า  
เวบไซต์และน า URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 2.2 ด าเนินการแล้วในส่วนที ่2 ดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 

 



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 (เดือนพฤษภาคม 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1  
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน  
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนพฤษภาคม 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=72707&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=23618 
  2. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่                   
  - ในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 3.1 หน้า 3 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=73664&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=23616 

- ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_04.pdf 
 3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_03.pdf 
 

  
 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=72707&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=23618
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=72707&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=23618
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=73664&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=23616
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=73664&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=23616
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_03.pdf
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่น ามาใช้ และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้า  
เวบไซต์และน า URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 2.3 ด าเนินการแล้วในส่วนที ่2 ดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 
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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 
วันพธุที่ 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 านักส่งเสริมสุขภาพ

ครั้งที่ 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 

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

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 าแหน่งทางด้านวิชาการส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 35.3  รองลงมาเป็นข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 29.4 
ต าแหน่งที่ต้องการขอเลื่อนระดับ(ส าหรับข้าราชการ) ส่วนใหญ่ มีความต้องการขอเลื่อนระดับช านาญการ ร้อย
ละ 44.4 รองลงมาระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 33.3  ความสนใจจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย ส่วนใหญ่สนใจ
จัดท 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 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงาน  ร้อยละ 35.29   
           ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆเกี่ยวกับความต้องการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย ด้านทักษะการ
พัฒนาในการจัดท าผลงานวิชาการ และงานวิจัย คือ ทักษะการเขียนเอกสารผลงานวิชาการ   การเขียนขอ
จริยธรรมการวิจัย   การเขียนโครงการวิจัย    สถิติตที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   การวิเคราะห์
ผลเชิงคุณภาพ  การสร้างเครื่องมือโปรแกรม SPSS   ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ คือ การจัดท างาน
วิชาการ งานวิจัย ที่ท าร่วมกันทุกกลุ่ม  และการท าKM ภายในองค์กรเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
 

          กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย   
            ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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-  

1.2.1 รายการข้อมูล ความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ผลผลิต  รวบรวมความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 

 
 

ผลลัพธ์  น าข้อมูลความรู้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับผู้สนใจจัดท าผลงานวิชาการ 
และการวิจัย   
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2. Advocacy / Intervention  

มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.1 มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการ
ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 าหนดประเด็นความรู้  
ผลผลิต จากการส ารวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและการวิจัย  
มีผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการ จ านวน 34 คน พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีความสนใจจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย ส่วนใหญ่สนใจจัดท าผลงานวิจัย 
ร้อยละ 60.6 รองลงมาคือประเภท R2R และนวัตกรรม ร้อยละ 45.5 
 
ผลลัพธ์  
จัดประชุมปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นนักจัดการความรู้ที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
เรื่อง “นักส่งเสริมสุขภาพกับการสร้างแบรนด์และการตลาดในยุคคดิจิตอล” 
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม  2564  มีบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมการอบรม

 จ านวน 40 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
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ระดับ 3 Management and Governance 
3.1 มีแผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ปี 2564 ตามกลยุทธ์ PIRAB  
ผลผลิต 
         ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
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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3.2 มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
ผลผลิต 
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 ทุกเดือน 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 
อนามัยแม่และเด็ก 
ผลลัพธ์ 
น าข้อสรุปท่ีได้มาจัดท ารายงาน (One Page) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 และน าเสนอในการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 
 
4.Output  
4.1. มีผลของการด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมตามแผน
และมาตรการที่ก าหนดไว้ 

 1. รายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
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4.2. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลผลิตจากการ
ขับเคลื่อนงาน ตามแผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 
  

มาตรการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้(LO) ตาม
กลยุทธ์ PIRAB 

1. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ (กพว.) ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ  

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ต.ค.2564 
ครั้งที่ ๒ วันที่ 25 ม.ค.2564 
ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มี.ค.2564 
ครั้งที่ 4 วันที่ 5 พ.ค.2564 
ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย.2564 

2.การส ารวจชุดข้อมูล
ความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรม ของบุคคลากร
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

ผลงานวิชาการ การจัดการข้อมูลความรู้ รายบุคคล  
จ านวน 113 เรื่อง  ปี 2564 
1.คู่มือ                                              จ านวน  9 เรื่อง 
๒.การวิเคราะห์  สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ จ านวน 10เรื่อง 
3.สรุปงานที่รับผิดชอบ                           จ านวน 69 เรื่อง 
4.งานวิจัย                                          จ านวน 14 เรื่อง 
5.นวัตกรรม                                        จ านวน  ๓  เรื่อง 
6.ข้อเสนอเชิงนโยบาย                            จ านวน  1 เรื่อง 
7.สรุปงานโครงการที่รับผิดชอบ                 จ านวน    7 เรื่อง 

3. ประกาศนโยบายเพื่อ
การขับเคลื่อนวิชาการ
และการวิจัย ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ      

ในการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพเม่ือวันที่ 13 มกราคม 
2564  ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ  อาคาร7 ชั้น 3 
กรมอนามัย 

4.ส่งผลงานเข้ารับ
ประเมินรางวัล 
TPSA/TEPGA ปี 2564 

จ านวน 3 เรื่อง   

2.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม          

 1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ การจัดท า
ผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม 

วันที่ประชุมของกลุ่มสร้างเสริมฯ 
ระยะที่ 1 วันที่ 28-29 ม.ค.2564 
ระยะที่ 2 วันที่24-25 ก.พ.2564 
ระยะที่ 3 วันที่25-26 มี.ค.2564 
 

 2. สนับสนุนให้เกิด
นักวิจัยหน้าใหม่ เกิด
งานวิจัยที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
 

จัดประชุม วันที่ 24-25  มิ.ย.2564 
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มาตรการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
พิจารณาการขอจริยธรรม
วิจัยของหน่วย ก่อนส่ง 
ขอจริยธรรม กรมอนามัย    

ผลงานที่ส่งพิจารณาขอ ECจ านวน 8 เรื่อง 

๓.พัฒนาระบบการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรมของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพให้
เป็นหมวดหมู่ 

1.จัดท าระบบการ
เผยแพร่งานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม องค์
ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูล 

จัดท าระบบการเผยแพร่ลงข้อมูลในเว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person 

1.1 รวบรวมองค์ความรู้ 
นวัตกรรมของทุกกลุ่มฝ่าย
ในส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
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   
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DM&KM ขึ้นเว็บไซต์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ มีรายการแยกประเภทผลงาน และ  แยกตามกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่าง
ดังนี้ 

 
 
ผลงานวชิาการวิจัย และนวัตกรรมส่งเข้ารว่ม งานรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจ าปี 2564    
ประเภทพัฒนาการบริการ จ านวน 1  เรื่อง  1.การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
                                                         แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทนวัตกรรม             จ านวน 2 เรื่อง  1.7 สัปดาห ์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน 

                      2.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรว่มสุขภาพนักเรียน  
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่น ามาใช้ และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้า 
เวบไซต์และน า URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 2.4 ด าเนินการแล้วในส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้ (ข้อ 8-14) 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 
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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 าให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ 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 (เดือนพฤษภาคม 2564) 
  1. ประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
ผลการด าเนินงานตามแผน (เดือนพฤษภาคม 2564) 
  1. ประชุมเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ                  
  - ในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 3.1 ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หน้า 3  และวาระ 5.1 ผลการด าเนินงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=73664&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=23616 

- ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_5/opdc_2564_IDC2-5_01.pdf 
 
   
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=73664&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=23616
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=73664&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=23616
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_5/opdc_2564_IDC2-5_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_5/opdc_2564_IDC2-5_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_5/opdc_2564_IDC2-5_01.pdf
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่น ามาใช้ และรายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้า  
เวบไซต์และน า URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 2.5 ด าเนินการแล้วในส่วนที ่2 ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด (เดือนม.ค.-เม.ย.) 

   
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จากที่ประชุม 
1. ประเด็นการคัดเลือกตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2564  
ขอเสนอให้ประชุมในภายในส านักฯ ก่อนการคัดเลือก  
 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

  นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


