
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 7/2564  
วันที ่5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
 ชั้น 2 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
2. ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
4. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7. นางวิชชุพร  เกตุไหม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9.  นางสาวกมลชนก ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10.  นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.  นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12.  นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13.  นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
17.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
18.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
19. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
20.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
21.  นางพิศมัย  อ้นแฉ่ง  พนักงานธุรการ ส3 
22.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
23.  นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3 
24.  นางสาวเพ็ญนารี บุตรศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25.  นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

 - 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2564  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
 

วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 3.1 การรายงานผลตัวชี้วัดฯ และการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 5 เดือนหลัง มี
การประชุมเพ่ือติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทั้งหมด 2 ครั้ง  

รอบ 10 กรกฎาคม ▪ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 

รอบ 10 สิงหาคม   ▪ ตรวจสอบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 5 เดือนหลัง (ผลลัพธ์/ผลผลิต) 
▪ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 

และสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง  

 

3.2 การดำเนินการเพิ่มในส่วนของรายการข้อมูลที่นำมาใช้และรายงานผลติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนให้
เป็น URL ของเวบไซต์ใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดตรวจสอบไฟล์ว่า
ถูกต้องหรือไม่     
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วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 

ตัวช้ีวัด 1.6   อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.- มิ.ย. 64    แม่ไทยตาย 88 คน 
                                                  แม่ต่างด้าวตาย 8 คน 
 

 
 
 
กิจกรรมตามแผน   

1. การประชุมปรึกษาหารือการเก็บข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting  
2. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา จังหวัดนครปฐม  
3. ประชุมคณะ ทำงานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ประเด็น : 

การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน Covid-19 ในหญิงตั้งครรภ์” 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 2/64 
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ผลการดำเนินงานตามแผน  
 
การประชุมปรึกษาหารือการเก็บข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting  
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Web Conference (Zoom Meeting) 
 
ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 User ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 
ผลลัพธ์ 

1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์รายเขตสุขภาพได้ที ่https://moph.cc/B5rZOCo01 และ 
https://moph.cc/OYOWryCTE 

2. ให ้ศ ูนย ์อนามัยท ี ่  1-12 เร ่งประชาส ัมพันธ ์ เร ื ่องคำแนะนำการเล ี ้ยงล ูกด ้วยนมแม่ในสถานการณ์ 
โควิด 19 แก่ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในพ้ืนที่ 

3. การจัดสรรหนังสือสร้างความรอบรู้แก่พ้ืนที่ให้จัดสรรตามจำนวน สพด. เป้าหมายแก่ ศอ.1-12 และ สสม. และ 
ให้ ศอ.1-12 และ สสม. ดำเนินการจัดสรรวัสดุและหนังสือสร้างความรอบรู้ให้กับ สพด. ในพ้ืนที ่  

4. การเก็บข้อมูลการตั้งครรภ์และอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้สถานพยาบาลและห้องคลอด 
รายงานข้อมูลฯ ผ่าน google form  

5. รายงาน CE ให้ศูนย์อนามัยส่ง CE ทั้งแบบ Paper และ ระบบออนไลน์ 
6. ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในดำเนินงานระบบเฝ้าระวังทารกตาย 

ปริกำเนิด (PNDSR) ในพ้ืนที่โครงการ Safe Birth for All ให้กับศูนย์อนามัยที่ 1 2 5 12 เพ่ือประชุม ในวันที่ 
2 กรกฎาคม 2564 

https://moph.cc/B5rZOCo01
https://moph.cc/OYOWryCTE
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2. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา จังหวัดนครปฐม  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมเบญจรัตน์ อาคารอำนายการ โรงพยาบาลนครปฐม 

ผลผลิต  
1. ผู้เข้ารร่วมประชุมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย สูติแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

นักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม รพศ.นครปฐม รพ.สามพราน รพ.พุทธมณฑล  รพช. และ รพสต.ที่เก่ียวข้อง 

2. สรุปสาเหตุการตายมารดา 
กรณีศึกษารายที1่ : Gram-neg septicemia related to Covid -19 
กรณีศึกษารายที่ 2 : Amniotic fluid embolism 

ผลลัพธ์ 
1. พัฒนาระบบส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษาท่ีทันท่วงทีทั้งในรายภาวะเสี่ยงทางสูติกรรม และในรายที่สงสัยติดเชื้อ Covid19 
ในหญิงตั้งครรภ์ 
2. การตรวจและการออกผล Lab PCR ของหญิงตั้งครรภ์จัดให้เป็นกรณีเร่งด่วน และในรายที่สงสัยติดเชื้อ Covid19 ส่ง 
รพ.นครปฐมทุกราย 
3. รพช ทุกแห่งทบทวนระบบบริการให้เหมาะสม เพ่ิมทางเลือกในการรับบริการแก่ประชาชนให้มากขึ้น 

4. สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ข้อ มติที่ประชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 Plan management ในกลุ่ม High risk Plan ANC, Plan 
delivery เน้นเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ COVID-19 เน้น
หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Obesity, DM ,หรือโรค
ร่วมอ่ืนๆ ต้องได้รับการวางแผนในการดูแลรักษา และส่งต่อ
แบบรายบุคคลทุกราย 

รพศ.นครปฐม, รพช.ทุกแห่ง, รพ.
จันทรุเบกษา 

2 กำหนดใหห้ญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีต้องได้รับวัคซีน
ป้องกัน Covid-19 

คณะกรรมการ MCH Board ระดับ
จังหวัด 

3 ในคลินิก AIR กลุ่มเสี่ยงให้วัด O2 sat ทุกราย รพศ.นครปฐม, รพช.ทุกแห่ง,รพ.
จันทรุเบกษา 

4 การตรวจ PCR ในหญิงตั้งครรภ์ให้ออกผลแบบเร่งด่วนทุกราย  รพศ.นครปฐม, รพช.ทุกแห่ง,รพ.
จันทรุเบกษา 

5 ทบทวนแนวทางการคัดกรองความเสี่ยง การวินิจฉัย DM  คกก. Service plan สาขาสูติ 

6 การสร้างระบบการติดตามหลังการส่งต่อ (refer) คกก. Service plan สาขาสูติ 
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3. ประชุมคณะ ทำงานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ประเด็น : 
การประชุมการบันทึกข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ” วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Web Conference (Zoom Meeting) 

ผลลัพธ์ 
1. วิธีลงข้อมูลในแบบฟอร์มสังเกตอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน  
– หญิงตั้งครรภ์บันทึกข้อมูลด้วยตนเองลงในแบบฟอร์มสังเกตอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนที่แนบมากับสมุด

บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
– เจ้าหน้าที่ห้องคลอดนำข้อมูลในข้อ 1 และข้อมูลผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์บันทึกลงใน Google form เมื่อสิ้นสุด

การคลอด 
 

2. ร่างแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
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3. แผนผังช่องทางการบันทึกข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในหญิงหลังคลอดที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 

 

 
 

4. ร่าง อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน Covid-19 ในหญิงตั้งครรภ์และก่อให้เกิดอาการข้างเคียง
ทางสูติกรรม 
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4. ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 2/64 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 
ผลผลิต  
ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมผ ่าน web conference จำนวน 22 คน เข ้าร ่วมประช ุมในห ้องประช ุมกำธรส ุวรรณกิจ  
กรมอนามัย จำนวน 11 คน 
ผลลัพธ์ 

1. รับรองรายงานการประชุมคณะอนุมารดาและทารกปริกำเนิดครั้งที่1/64 
2. มอบศูนย์อนามัยที่ 1- 12 สสม และ กทม กำกับติดตามรายงานสถานการณ์การตายการติดเชื้อโควิด 19 ใน

หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรในพื้นที่แก่สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุการตายและออก
มาตรการดำเนินงานต่อไป  

3. มอบสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
4. พัฒนาระบบข้อมูลการติดเชื้อหญิงตั้งครรภ์และทารกให้สามารถใช้งานได้สะดวกและพร้อมให้บริการด้านข้อมูล

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะและมาตรการดำเนินงานแก่สำนักตรวจ

ราชการ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการขับเคลื่อนงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและทันต่อสถานการณ์ 
5. การขับเคลื่อการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ 
6. การบริหารจัดการวัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามกลไกการขับเคลื่อนของศูนย์บริหารจัดการวัคซีน 
7. จี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์แก่แพทย์ พยาบาล หญิงตั้งครรภ์ ผ่านช่องทางต่างๆ 

เพ่ือให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
6. เห ็นชอบให ้ปร ับว ิธ ีการจำแนกสาเหต ุการตายทารกปร ิกำเน ิดโดยใช ้   ICD - PM ในสถานพยาบาล 

ทุกแห่ง 
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
และรายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบไซต์และนำ URL มารายงานใน
ระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดขอดำเนินการเพื ่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

 ตัวช้ีวัด 1.6 ดำเนินการเพิม่เติมในส่วนที่ 1 ดังนี้ 

 

ส่วนท่ี 1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้ (ข้อ 12-22) 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย 
(เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 95.97 

ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  (เป้าหมายร้อยละ 50) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 62.25 
 
กิจกรรมตามแผน 
1. ผลิตสื่อโปสเตอร์ “ข้อควรรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์โควิด 19” 
ผลการดำเนินงาน 

 ผลิตสื่อโปสเตอร์ “ข้อควรรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์โควิด 19” จำนวน 25 ,400 แผ่นและ
กระจายไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไขข้อข้องใจต่างๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสร้าง
ความมั่นใจว่าสามารถให้นมแม่ได้ในสถานการณ์โควิด 19 แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร  
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2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
ผลการดำเนินงาน 

 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มหญิงหลังคลอด หญิงให้นมบุตร เพื่อศึกษาสถานการณ์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบัน และศึกษารูปแบบและช่องทางที่เหมาะสม
ที่สุดในการพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออนไลน์ ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่ที่ให้นมบุตรส่วนใหญ่เกิดจากภาวะอักเสบของเต้านมและหัวนม ท่อน้ำนมอุดตัน และ
ท่าทางในการอุ้มเข้าเต้าท่ีไม่ถูกต้อง 
 2. วิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่คือ พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเองและปรึกษาคนรอบข้างที่เคยมีประสบการณ์ก่อน เมื่อ
เกิดอาการท่ีรุนแรงขึ้นจึงจะปรึกษาคลินิคนมแม่หรือไปรักษาที่โรงพยาบาล 
 3. ช่องทางการให้บริการที่สนใจคือ ช่องทาง Social Media อาทิ Facebook, Line@ เนื่องจากเป็นช่องทางที่
ให้เป็นประจำ ใช้งานง่าย เข้าถึงสะดวก 
 
3. การประชุมปรึกษาหารือโครงการภาคีร่วมใจส่งรกัส่งนมจากอกแม่สู่ลูก ผ่านระบบ Zoom meeting  

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก ข้อมูลการรายงานจาก line @anamaimilk 
ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 พบว่า  

• จำนวนผู้ใช้บริการ 1,099 คน 
• จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 827 ครั้ง 

- บขส. 130 ครั้ง 
- นครชัยแอร์ 396 ครั้ง 
- สายการบินไทยแอร์เอเชีย 301 ครั้ง 
ต้นทางในการส่งนมมากท่ีสุดคือ กรุงเทพมหานคร และปลายทางท่ีส่งนมมากที่สุดคือ เชียงใหม่ ปัญหาที่พบ

มากที่สุด คือ ในสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและเส้นทางการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องเน้นย้ำให้
ประชาชนตรวจสอบเส้นทางและเวลานำส่งทุกครั้ง 

ทั้งนี้ หน่วยงาน MOU ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) MOU โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก 
(ต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี) ซึ่งจะมีพิธีลงนาม MOU ในเดือนสิงหาคมนี้ 
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ท ี ่ ไ ด ้ ว า ง ไ ว ้ ท ี ่ ห น้ า  
เวบไซต์และนำ URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผล
ตัวช้ีวัดขอดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

 ตัวช้ีวัด 1.7 ดำเนินการเพิม่เติมในส่วนที่ 1 ดังนี้ 

  
 

ส่วนท่ี 1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้ (ข้อ 3-4) 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.16  ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.17 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
 

ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน (เป็นการรายงานความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการต่อเนื่อง ) 
1.การบริหารจัดการการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน 

ท ีม Admin กล ุ ่มอนาม ัยเด ็กว ัยเร ียนว ัยร ุ ่นได ้ดำเน ินการประเม ินร ับรองโรงเร ียนส ่งเสร ิมส ุขภาพ  
(Plus HL) ด้านกระบวนการในเขตรับผิดชอบ ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2564  

1.1 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (Register) จำนวน 3,243 แห่ง (จากเป้าหมาย 3,000 แห่ง) 
1.2 โรงเรียนที่มีการประเมินตนเองด้านกระบวนการ จำนวน 3,120 แห่ง 
1.3 โรงเรียนที่ผ่านการรับรองด้านกระบวนการแล้ว อยู่ในระหว่างให้นักเรียนทำการประเมินด้านพฤติกรรมและ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
2.การส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
       2.1 ดำเนินการจัดจ้างจัดทำ Clip Video เพ่ือสื่อสารการใช้เครื่องมือคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ 
       2.2 ติดตามการรายงานผลการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษจากหน่วยงานในพื้นที่ 
 
3.ฐานข้อมูล 
      3.1 มีการติดตามให้พ้ืนที่นำเข้าข้อมูลนักเรียนในแฟ้มงานอนามัยโรงเรียนอย่างครอบคลุม 
      3.2 กระตุ้นให้พื้นที่นำข้อมูล (Data exchange) ไปดำเนินการติดตาม แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่ 
 

4. การยกระดับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) “ตามแนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
โลก ฉบับใหม่” 

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นร่วมกับ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น มีการประชุมเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) “ตามแนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก ฉบับใหม่ ” 
โดยสรุปมาตรฐานด้านกระบวนการ 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    1) นโยบายของโรงเรียน  
  2) การบริหารจัดการในโรงเรียน  
  3) ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
     4) การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่ออารมณ์และสังคม 
  5) การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 
    6) การบริการด้านสุขภาพของโรงเรียน  
  7) การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
    8) โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร  
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  9) กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
  10) การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
และได้มีการคัดเลือกร่างตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์สุขภาพนักเรียน ประกอบด้วย  
   1) ภาวะโภชนาการ 
   2) สุขภาพช่องปาก  
   3) สมรรถภาพทางกาย  
   4) สุขภาพจิต  
   5) ไม่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมใน 1 ปี ที่ผ่านมา 
 
สิ่งท่ีต้องดำเนินการต่อไป  
1. นำร่างมาตรฐานฯ หารือผู้เชี่ยวชาญ  
2.ประชุมหารือร่วมกับกรมวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
3.ประชุมวิพากษ์ร่วมกับศูนย์อนามัย สสม.โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง  
4.ทดลองใช้มาตรฐานฯ  
5.ประกาศใช้มาตรฐานฯ  
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ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้าน 
สุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 
  

1. จัดทำคลิปเผยแพร่ เรื่องความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
ด้วย 10 packages https://hp.anamai.moph.go.th/th/pagegroup-bcb/204584 

 
 
 
2. ประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการโดยใช้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ(GFP)ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5  
วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

 
ผลการดำเนินงาน  

ผลผลิต 1. ผู้เข้ารับการอบรมทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้มาตรการ GFP ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2. สถานประกอบการในพ้ืนท่ีมีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาในสถานประกอบการ  

ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมประชุม On side รวม 40 คนกลุ่มเป้าหมาย 

- จนท.เทศบาลตำบลบางหญา้แพรก 

- ตัวแทนสถานประกอบการในเขตรับผดิชอบในตำบลบางหญ้าแพรก 

2.เกิดความร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อน GFP 

3.เทศบาลตำบลบางหญา้แพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครไดซ้ักถามข้อสงสัยและเกิดความเข้าใจในข้อสงสัย 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/pagegroup-bcb/204584
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2. ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนมาตรฐาน GFPในสถานประกอบการ/โรงงานในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่5 และสสจ.เพชรบุร ี

ผลผลิต  1.ผูเ้ข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้มาตรการ GFP ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2.สถานประกอบการในพ้ืนท่ีมีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาในสถานประกอบการ  

ผลลัพธ์    1.ผู้เข้าร่วมประชุม On side รวม 30 คน กลุม่เป้าหมาย 

-จนท.สาธารณสุขจังหวดัเพชรบุร ี

-อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี

-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี

2.เกิดความร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อน GFP 

3. หน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุม ไดซ้ักถามข้อสงสัยและเกิดความเข้าใจในข้อสงสัย 
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3.  ประช ุมช ี ้ แจงข ับ เคล ื ่ อนมาตรฐาน GFPในสถานประกอบการ/ โรงงาน  ว ันท ี ่  9  ม ิ ถ ุนายน  2564  
เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ.ห้องประชุมสำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ผลผลิต 1.ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้มาตรการ GFP ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2.สถานประกอบการมีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานประกอบการ  

ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมประชุม On side รวม 30 คนกลุ่มเป้าหมาย 

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงภาคีเครือข่ายอื่น 

2.เกิดความร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อน GFP 

3. หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้ซักถามข้อสงสัยและเกิดความเข้าใจในข้อสงสัย 

 
แผนการดำเนนิงานต่อไป 

1. กิจกรรมจัดทำ Digital Platform ของ 10 packages กำลังดำเนินการจัดทำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 

2. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงสร้างเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ และ
โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่อ  

3. กิจกรรมจัดเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ อยู่
ระหว่างการดำเนินการซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม 

4. กิจกรรมจัดจ้างบันทึกแปลผลรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
 
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน (เดือนมิถุนายน) 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ  

2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP  

ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน (เดือนมิถุนายน) 

1.  สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ 
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โดยสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ รับทราบ
ที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 7 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
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พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ : ช่องทางกรุ๊ปไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ
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2. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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            2. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์        โดยเสนอ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ลงนาม และ
เผยแพร่บนเว็ปไซต์หน่วยงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

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

upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-

1_07.pdf 

link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน กระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์      

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
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1. สรุปการดำเนินงานตามแผน/มาตรการ  เดือนมิถุนายน  
 

กิจกรรมตามแผน ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
1.สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรับทราบ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

- ส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์  เร ื ่อง ข ั ้นตอนการเบ ิกจ ่ายพัสดุ ในร ูปแบบ Infographic  
ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 
อาคาร 7 สำนักส่งเสริมสุขภาพ และกรุ๊ปไลน์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2. ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือ
การปฏิบัติงาน SOP 

- จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf 
link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน กระบวนการการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
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หมายเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของรายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
และรายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบไซต์และนำ URL มารายงานใน
ระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดขอดำเนินการเพื ่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  

 

ตัวช้ีวัด 2.1.1 ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ดังนี้ 

 

 
 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้  (ข้อ 20-38) 

 



ตัวช้ีวัด 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

การดำเนินงานเดือนมิถุนายน มีกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 3 กิจกรรม นำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (แบบฟอร์ม 5 
เพ่ิมเติม) ดังนี้  

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ
การดำเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ดำเนินการในปี 

2565 

เพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยง  ที่ยังคง

อยู ่

 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมดไป 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคง

อยู ่

ต้ังไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

การจัดการ
ดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว ้

กิจกรรมที่ 7 

ติดต่อประสานโรงพยาบาลที่
ได้รับการประเมิน เพื่อ
เตรียมการดำเนินการล่วงหน้า 

 

จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก 

มีการปรับแผน
กิจกรรมเพื่อให้
ได้ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ
ที่วางไว ้ 

  133,600 229,285 - 95,685 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 9 

1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 

1. อบรมออนไลน์  
1 ครั้ง 

2. จัดพิมพ์คูม่ือ  

3. พิมพ์โปสเตอร ์

ไม่สามารถจัด
ประชุมตามรูป
แบบเดิมได้ จึงปรับ
เปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ประชุมออนไลน์ 
งบประมาณที่ใช้

  658,150 592,335 -65,815 
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ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ
การดำเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ดำเนินการในปี 

2565 

เพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยง  ที่ยังคง

อยู ่

 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมดไป 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคง

อยู ่

ต้ังไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 

3. มีการประสานตดิตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
ไลน ์

4. จัดงานขับเคลื่อน  
1 งาน 

ลดลงจึงปรับ
งบประมาณ
บางส่วนไปทำ
กิจกรรมอื่น 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 13 

1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 

3. มีการประสานตดิตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
ไลน ์

ยกเลิกกิจกรรม    600,000 - 600,000 
 



 

หมายเหตุ  

กิจกรรมที่ 9 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายสุขภาพระดับ

จังหวัด งบประมาณ 658,150 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่

สามารถจัดประชุมตามรูปแบบเดิมได้ จึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบประชุมออนไลน์ งบประมาณที่ใช้ลดลงจึงปรับ

งบประมาณบางส่วนไปทำกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยปรับเป็น

กิจกรรมดังนี้  

 - อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายสุขภาพระดับจังหวัด

ผ่านระบบ Web Conference งบประมาณ 60,950 บาท 

 - พิมพ์แนวปฏิบัติให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วย Quadruple test 

งบประมาณ 32,985 บาท 

 - พิมพ์โปสเตอร์แผนภูมิแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ก่อนคลอด งบประมาณ 336,000 

บาท  

 - การจัดงานขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร งบประมาณ 

162,400  

กิจกรรมที่ 7 ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ

จังหวัด งบประมาณ 133,600 บาท  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินรับรอง

มาตรฐานได้ จึงปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยปรับเป็น

กิจกรรมดังนี้  

 - พิมพ์คู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด 

งบประมาณ 229,285 บาท  

กิจกรรมที่ 13  ยกเลิกกิจกรรม  
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน 
1. จ ัดสว ัสด ิการแก่บ ุคลากรหร ือคนใน
ครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 

ในเดือนมิถุนายน 2564 มีบิดาของบุคลากรที่ได้รับ
สวัสดิการเรื่อง เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ภาคผนวกท่ี 1  

2. ส่งเสริมการออกกำลังกายและมีกิจกรรม      
ทางกาย หน่วยงานมีการออกกาลังกายและ                
มีกิจกรรมทางกายแบบ New Normal 

บุคลากรสำนักส ่งเสร ิมส ุขภาพมีการย ืดเหยียด และ              
ออกกำลังกายระหว่างการประชุม และออกกำลังกาย
ภายในกลุ่มงาน และได้ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพ
เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักส่งเสริม
ส ุขภาพมีก ิจกรรมทางกายเพิ ่มมากขึ ้น โดยมีจำนวน
หน่วยงานที่มีกิจกรรมและส่งภาพถ่าย จำนวน 6 หน่วยงาน 
จาก 7 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ภาคผนวกท่ี 2 

3. ก ิจกรรมเสร ิมสร ้างความผูกพันและ
ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมความสามคัคี
ของบ ุคลากรในองค ์กร อย ่างน ้อยป ีละ 1 ก ิจกรรม                 
ชื่อกิจกรรม วันนี้เราผูกพัน วันวานยังหวานอยู่ 
ภาคผนวกท่ี 3 

4. การให้ความรู ้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนาม ั ยส ิ ่ ง แวดล ้ อมและความสมดุ ล                     
ในชีวิตการทำงาน (เป้าหมาย ร้อยละ 70 
ของบุคลากรได้รับความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุล
ในชีวิตการทำงาน) 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ ได้การให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน ในหัวข้อเรื่อง การปฎิบัติตัวในสถานการณ์โควิด 19  
บุคคลากรจำนวน 114 คน ได้ร ับทราบข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม  110  
คน  ร้อยละ 96.49 ภาคผนวกท่ี 4  

5. การประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ตามเกณฑ์                   
การประเมิน 5 ส และเกณฑ์สถานที่ทำงาน
น่าอยู ่น่าทำงาน (HWP)  

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 
โดยมีผลการประเมิน ดังภาคผนวกท่ี 5 

6. การติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

ร้อยละ 100 ของบุคลากร มีการติดตามภาวะสุขภาพโดย
การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตามแผนงานที่วางไว้ ภาคผนวกที่ 
6 
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ภาคผนวกที่ 1 
จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 
ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม ซึ่งมีจำนวน 1 ราย                          

โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพด้วย 
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ภาคผนวกที่ 2 
กิจกรรมหน่วยงานมีการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกายแบบ New Normal  

บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 7 กลุ่มงาน มีกิจกรรมทางกาย เช่น การยืดเหยียด ออกกำลังกายระหว่าง
การประชุม และออกกำลังกายภายในกลุ่มงาน โดยมี 6 หน่วยงานที่มีกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.5   และได้
ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์คนรักษ์สุขภาพเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรม 
ทางกายเพิ่มมากขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 3 
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร 

บุคลากรร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน และส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร โดยจัด
กิจกรรม วันนี้เราผูกพัน วันวานยังหวานอยู่ เป็นการให้บุคลากรร่วมกันเขียนแสดงความประทับใจต่อองค์กร 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและตนเอง ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา  
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ภาคผนวกที่ 4 

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน 

ได้มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน               
ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด 19  โดยจัดบอร์ดบริเวณชั้น 5 พบว่าเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริม
สุขภาพ โดยมีบุคลากรได้อ่านบอร์ดและรับทราบข้อมูล จำนวน 115 คน รับทราบ 111 คน ร้อยละ 96.49 
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


- 39 - 
 

ภาคผนวกที่ 5 

กิจกรรมการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน  
ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) 
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ภาคผนวกที่ 6 

                 การติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 100 ของบุคลากร มีการ
ติดตามภาวะสุขภาพโดยการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตามแผนงานที่วางไว้สรุปผล จำนวนทั้งหมด 115 คน 
ข้าราชการ 57 คน พนักราชการ 7 คน ลูกจ้างประจำ 51 คน 
 

BMI จำนวน 

ผอมเกินไป < 18.5 4 

ปกติ 18.5-22.9 47 

น้ำหนักเกิน 23.0-24.9 20 

โรคอ้วน 25-29.9 33 

โรคอ้วนอันตราย ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป 11 

รวม 115 

 
หมายเหตุ เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่นำมาใช้ และรายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้าเวบ
ไซต์และนำ URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 
ตัวชี้วัด 2.2 ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ดังนี้ 

 
 

ส่วนท่ี 1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้  (ข้อ 19-26) 
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ตัวช้ีวัด 2.3 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมตามแผน (ทั้งปี) 
  1. สรุปแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
      (1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
  3. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1 (10 ครั้ง) 
  4. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
              (10 ครั้ง) 
  5. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน (10 ครั้ง) 
  5. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (1 ครั้ง - ดำเนินการเดือน ก.ค. 64) 
กิจกรรมตามแผน (เดือนมิถุนายน 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1  
  2. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน  
ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมิถุนายน 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=74804&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=24240 
 2. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก ่                  
  - ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 3.1 หน้า 3 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720 
 3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_05.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=74804&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=24240
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=74804&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=24240
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_05.pdf
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หมายเหตุ เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่นำมาใช้ และรายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้า  
เวบไซต์และนำ URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 2.3 ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้  (ข้อ 5-8) 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4   ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 
ระดับที่  1  Assessment  

ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานใน
รอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

 
1. ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน 
1.1 ผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จากผลการสำรวจ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากผู้ตอบแบบสอบถามนักวิชาการและพนักงานราชการ
สายว ิชาการ จำนวน  34 คน ค ิดเป ็น  ร ้อยละ 86.4 ข ้อม ูลท ั ่ ว ไป พบส ่วนใหญ ่ เป ็นเพศหญิง  
ร้อยละ 82.4  เพศชาย ร้อยละ 17.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 38.2 รองลงมาอายุ 20-30 ปี  
ร้อยละ 26.5  การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.9 รองลงมาระดับปริญญาโทร้อยละ 44.1 
ตำแหน่งทางด้านวิชาการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 35.3  รองลงมาเป็นข้าราชการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 29.4 ตำแหน่งที่ต้องการขอเลื่อนระดับส่วนใหญ่ มีความต้องการขอเลื่อน
ระดับชำนาญการ    ร้อยละ 44.4 รองลงมาระดับชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 33.3  ความสนใจจัดทำผลงาน
วิชาการ วิจัย ส่วนใหญ่  มีความสนใจจัดทำผลงานวิจัย ร้อยละ 60.6 รองลงมาคือประเภท R2R และ
นวัตกรรม ร้อยละ 45.5     

ด้านความต้องการให้หน่วยงานมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการสร้างผลงานวิชาการ วิจัย   
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดบริการให้คำปรึกษา การจัดทำผลงานวิชาการ วิจัย (คลินิกวิจัย) ร้อยละ 51.5 
ด้านรูปแบบส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบบริการเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ร้อยละ66.7 รองลงมา เป็นการบริการ
ให้คำปรึกษาที่กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ร้อยละ 40 สำหรับช่วงวันที่สะดวกเข้ารับบริการส่วนใหญ่
คือ วันศุกร์  ร้อยละ 61.3  รองลงมาคือวันพฤหัสบดี ร้อยละ 51.6 ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการส่วนใหญ่ 
สะดวกช่วงบ่าย 13.30 -16.00 น. ร้อยละ 50 รองลงมาช่วงเช้า 09.00-11.30น. ร้อยละ48.9    

ด้านข้อมูลความรู้ต่อการจัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง  
อันดับแรก เรื ่องความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
ร้อยละ 55.89 รองลงมา เรื่องความรู้ ความเข้าใจ หลักการเขียนเอกสารผลงานวิชาการ (อวช) ร้อยละ 50 
เรื่องความรู้ การจัดทำผลงาน เพื่อชี้ประเด็นการพัฒนางานที่สอดคล้องกับปัญหา ระดับ ประเทศ หรือปัญหา
งานในพ้ืนที่/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ร้อยละ 50 เรื่อง ความรู้ รูปแบบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้/การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เช่น การตีพิมพ์ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิชาการ
ภายใน หรือต่างประเทศ ร้อยละ 41.17 และในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มงานท่าน มีการกำกับ ติดตาม การจัดทำ
ผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 40 สำหรับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ร้อยละ 
52.9 คือเรื่องกลุ่มงานของท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรจัดทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
        ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับความต้องการจัดทำผลงานวิชาการ งานวิจัย ด้านทักษะการ
พัฒนาในการจัดทำผลงานวิชาการและงานวิจัย ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเอกสารผลงาน
วิชาการ การเขียนขอจริยธรรมการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   
การวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ  การสร้างเครื่องมือโปรแกรม SPSS   ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ คือ  
การจัดทำงานวิชาการ งานวิจัย ที่ทำร่วมกันทุกกลุ่ม  และการทำKM ภายในองค์กรเป็นประจำและต่อเนื่อง 
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1.2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 

หลังจากได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการข้อมูลความรู้เพิ่มมากขึ้น 38%  จากการทำแบบทดสอบ เรื่องการจัดการความรู้ (DM&KM) 
ก่อน-หลัง รับการอบรม และมีความสามารถจัดทำข้อมูล & ความรู้ นำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
จำนวน 114 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99. โดยพบว่า ผลงานส่วนใหญ่เป็นการจัดทำข้อมูลความรู้จากการวิเคราะห์ 
ส ั ง เคราะห ์งานท ี ่ ร ับผ ิดชอบ ร ้อยละ 69.6 บทความสร ุปโครงการท ี ่ ร ับผ ิดชอบ ร ้อยละ 4.3  
งานวิจัยร้อยละ 5.2 คู ่มือร้อยละ 1.7   บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงปริมาณที่กำหนดไว้แต่ยังไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ ด้านการจัดทำข้อมูล & ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพได้  
 
2.ด้านข้อมูลวิชาการและอ่ืนๆ  
       รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
 

r 
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ระดับ 2 Advocacy / Intervention  

มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู ้ที ่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ หลัก 4 ประเด็น 
มาตรการที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)  
กลยุทธ์  P : Partner จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
เพ่ือการสนับสนุนและกำกับติดตามการจัดทำชุดโครงการวิจัย /วิจัย /นวัตกรรม ของกลุ่ม/ฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ 
กลยุทธ์  I : Invest พัฒนาเกณฑ์/มาตรฐาน การประเมินสมรรถนะ (competency ) ด้านวิชาการและการวิจัย
ของบุคลากรแต่ละระดับ เพ่ือจัดทำนโยบาย ขับเคลื่อนและผลักดัน  ให้เกิดการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และ
การจัดการความรู้     
กลยุทธ์ A : Advocate สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงาน ทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนา บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (Learning Organization) และมีสรรถนะสูง (High Performance Organization)" 
มาตรการที่ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์  B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพ่ือ สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ เกิดงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
และพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพ่ือเป็นผู้ให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนการวิจัย  
มาตรการที่ 3. พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นหมวดหมู่ 
กลยุทธ์ I : Invest  รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ 
เพ่ือจัดทำระบบการเผยแพร่งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่งองค์กรสมรรถนะสูง   
กลยุทธ์  B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำเอกสารผลงานวิจัยและการจัดการความรู้
ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
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2.2 สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้ 
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3. Management and Governance 
➢ มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
➢ ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

1. มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ PIRAB 
ผลผลิต 
         ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงาน   
ผลลัพธ์ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กพว. ครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  การปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/การประชุม
เพื่อการพัฒนางานวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก กรมอนามัย ด้วยระบบ Video 
Conference  แทนและดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมที่ดำเนินการตาม
แผนการพัฒนาฯ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

ตัวชี้วัดที ่2.4    
ระดับความ 
สำเร็จของ
การเป็น
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
(LO) 

มาตรการที่1 การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู(้LO) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ (กพว.) 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคล ื ่อน
วิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) 
ครั้งที ่1 วันจันทร์ที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2563   
ครั้งที ่2  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 4 วันพุธท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ครั้งท่ี 5 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 6 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน   
ม ีการจ ัดทำผลงานว ิชาการและ
งานวิจัย 8 เรื่อง 
ส่งขอจริยธรรมการวิจัย 5 เรื่อง 

ส่งผลงานเข้ารับประเมิน
รางวัล TPSA/TEPGA  
ปี 2564 

จัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย นวัตกรรม  
ส่งเข้าร่วมนำเสนอ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัต ิการ
พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู ่รางวัลบริการ
ภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม รางวัล TPSA  ปี 2564 
ครั้งท่ี1 เมื่อวันที่14 ม.ค.2564 
ครั้งท่ี2 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564  

ส่งผลงานเข้าร่วมงานรางวัลบริการ
ภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส ่วนร่วม ประจำปี 2564 
ประเภทพัฒนาการบริการ 1 เรื ่อง 
นวัตกรรมการบริการ 2 เรื่อง 

 ประกาศนโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนวิชาการและการ
วิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ      

ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ทำการ
ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชาการและ
การวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

- เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2564 
ในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ผู ้เข้าร่วมประชุม : หัวหน้ากลุ ่ม / 
งาน/ นักวิชาการจำนวน 50 คน 
- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้บุคลากร
สำนักส่งเสริมทราบทุกคน 

 สื่อสารสื่อสารประชา สัมพันธ์
ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร / ก า ร
ประชุมเพื่อการพัฒนางาน
วิชาการและการวิจ ัยกับ
หน ่ ว ย ง านภาย ในและ
ภายนอก     

ทำการส ื ่อสารประชาสัมพันธ์ เช ิญชวนส่งผล
งานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอในการ
ประชุมว ิชาการส ่งเสร ิมส ุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดขึ้นระหว่าง 
วันท่ี 23 - 25 มิถุนายน 2564 

มีผลงานวิชาการ วิจัย 
ส่งสมัครประเภท Oral 2 เร ื ่อง 
ประเภทโปสเตอร์ 8 เรื่อง ประเภท 
นวัตรกรรม 1 เรื่อง 
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3.2. มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.)ครั้งที่ 5/2564 

ผลผลิต 

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 6 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  อาคาร 7 ชั้น 6 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเสริมพลังการพัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้  
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนา 
บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื ่อน การดำเนินงานสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้” (Learning 
organization) และมีสรรถนะสูง (High Performance Organization) 
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ผลลัพธ์ 

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่  5
ผู้เข้าร่วมประชุม:คณะกรรมการกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ 10 คนโดยมีนายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา  
เป็นประธานการประชุม  สรุปรายละเอียดตาม One page ดังนี้ 
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การประชุมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการผลิตงานวิชาการและวิจัย  ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ผลผลิต 
- ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการผลิตงานวิชาการและวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพ 
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  อาคาร 7 ชั้น 3 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถด้านสมารรถนะการผลิตงานวิชาการและ
การวิจัย  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเอกสารผลงานวิชาการ  ในการประเมินเลื่อนขั้นระดับตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ 
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ผลลัพธ์   

การประชุมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการผลิตงานวิชาการและวิจัยด้านส่งเสริมสุ ขภาพ  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  นักวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพที่กำลังจะเลื่อนระดับ  นักวิชาการสายส่งเสริม
สุขภาพ  ส่วนกลาง  และศูนย์อนามัยที่1-12 จำนวน 30 คน  เข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน  95 คน       
โดยมี นายแพทย์เอกชัย   เพียรศรีวัชรา  เป็นประธานการประชุม  สรุปรายละเอียดตามOne page ดังนี้ 
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ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.)ครั้งที่ 6/2564 

ผลผลิต 
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 6 
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   อาคาร 7 ชั้น 6 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเสริมพลังการพัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้  
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนา 
บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื ่อน การดำเนินงานสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้” (Learning 
Organization) และมีสรรถนะสูง (High Performance Organization) 
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ผลลัพธ์ 

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 6  
วันที ่2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ กพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ 10 คน โดยมี นางวิมล   บ้านพวน เป็นประธาน
การประชุม  สรุปรายละเอียดตามOne page ดังนี้ 
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3.3 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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ระดับ 4 Output  

4.1. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5) 
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4.2 . มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้  
หลังจากได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ
ข้อมูลความรู้เพ่ิมมากขึ้น 38%  จากการทำแบบทดสอบ เรื่องการจัดการความรู้ (DM&KM) ก่อน-หลัง รับการ
อบรม และมีความสามารถจัดทำข้อมูล & ความรู้ นำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน 113 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 99. โดยพบว่า ผลงานส่วนใหญ่เป็นการจัดทำข้อมูลความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานที่
รับผิดชอบ ร้อยละ 69.6 บทความสรุปโครงการที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.3 งานวิจัยร้อยละ 5.2 คู่มือร้อยละ 
1.7  บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงปริมาณที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามภาพ 
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4.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้แสดงเจตจำนงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการ
ประกาศนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมอบหมาย
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ติดตามการดำเนินการเป็นไปตามแผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 ในการประชุมสำนักส่งเสริม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
2 . คณะกรรมการวิชาการและการวิจัย(ก.พ.ว) ของแต่ละกลุ่มมีบทบาทในการช่วยกำกับ ติดตาม และพิจารณา
กลั่นกรองงานข้อมูล & ความรู้ ของบุคลากรในกลุ่มงาน ก่อนส่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ทำให้เอกสารผลงานวิจัย
และการจัดการความรู้ของบุคคล หน่วยงาน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
3. ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
สำนักส่งเสริมสุขภาพได้ *กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลด้วย* และนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบ ทำให้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากของบุคลากรในหน่วยงาน 
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4. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบงานในการจัดทำช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
DM&KM สำนักส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการนำข้อมูล & ความรู้ขึ้นเว็บไซด์ รายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปทำให้มีการ
เผยแพร่ผลงานนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด 
ปัญหาอุปสรรค 
       บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งไม่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำข้อมูลความรู้ โดย
ให้เหตุผลว่า “มีภาระงานมาก”จึงไม่ส่งผลงาน 
 
5. Outcome  

ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน 
ผลผลิต 
 ทำหนังสือแจ้งเวียน ขอความร่วมมือส่งผลงานวิชาการและการวิจัย เพื ่อประกอบการประเมิน
สมรรถนะระดับบุคคล อ้างถึง สธ.0923.ว.861 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้ากลุ่มส่งกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 
ผลลัพธ์ 

ผลการดำเนินงาน  พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ  มีการนำข้อมูล & ความรู้  วิชาการ และวิจัย
ขึ้น Website จำนวน 113 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 99  
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DM&KM ขึ้นเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีรายการแยกประเภทผลงาน และ  แยกตามกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่าง
ดังนี้ 

 
 
และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกการส่งผลงานวิจัยและพัฒนา ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 ปี 2564   
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ผลงานวิชาการวิจัย และนวัตกรรมส่งเข้าร่วม งานรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมประจำปี 2564    
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1  เรื่อง  1.การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
                                                         แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทนวัตกรรม             จำนวน 2 เรื่อง  1.7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน 

                      2.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน  
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ตัวช้ีวัด 2.5 : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
  

กิจกรรมตามแผน (ทั้งปี) 
  1. วิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 
เพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและหามาตรการการดำเนินงาน  (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อาจทำให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  3. สรุปองค์ความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้าหมาย (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  4. สรุปมาตรการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  5. จัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
(1 ฉบับ – ดำเนินการแล้ว) 
  6. ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(10 ครั้ง) 
  7. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ือ
วิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป) (1 ฉบับ - ดำเนินการเดือน ก.ค. 64 ) 
 
กิจกรรมตามแผน (เดือนมิถุนายน 2564) 
  1. ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมิถุนายน 2564) 
  1. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ                  
  - ในทีป่ระชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 3.1 ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หน้า 3  และวาระ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานต่อไป 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720 
 
 
 
 
 
   
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720
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หมายเหตุ เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงเวบไซต์ของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ให้เป็นเวบไซต์ใหม่ 
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ
รายการข้อมูลที่นำมาใช้ และรายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ที่หน้า  
เวบไซต์และนำ URL มารายงานในระบบ DOC นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ URL ดังนั้นผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลตัวชี้วัดขอดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเข้าดูเอกสารหลักฐานได้ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 2.5 ดำเนินการเพิ่มในส่วนที่ 1 ดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้  (ข้อ 5-8) 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

  นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


