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ข้อมูล ณ วันท่ี 08/10/2564 
หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ(กลุ่มอนามัยวัยทำงาน) 
ตัวชี้วัดที่ จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
คำนิยาม 1. การดำเนินการความรอบรู้สุขภาพ สำหรับปี 2565 ทำในขอบเขตของนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข “สุขภาพดีวิถีใหม่ 3อ.”  
2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง Digital Health literacy ซึ่งเป็นการบริหาร

จัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบุคคลรอบรู้หมายถึง
บุคคลจะต้องมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
2.1 เข้าถึง ด้วยการ register เข้าสู่ Health book online เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการความรู้ไว้เป็นอย่างดีแล้ว 
2.2 เข้าใจ ด้วยการ screening & assessment จากเครื ่องมือคัดกรองและ
รายงานผลในระบบออนไลน์ เช ่น BMI, CVD risk score, BSE, H4U, แบบ
ประเมินความเครียด ฯลฯ 
2.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้เครื ่องมือ Adjust Behaviour บนออนไลน์ 
เช่น การออกกำลังกายด้วยก้าวท้าใจ การควบคุมแคลลอรี่ด้วยโปรแกรมประเมิน
อาหาร การลดความเครียดโดยเครื่องมือของกรมสุขภาพจิต 

3. 1 คนรอบรู้ = register + screening & assessment + Adjust Behaviour 
4. คน หมายถึง ผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบลงทะเบียนระบบ Application  

ก้าวท้าใจ โดยเช่ือม platform health book ไว้แล้ว ภายใน platform health 
book ยังประกอบด้วยApplication 10 Packages (โปรแกรมการตรวจสุขภาพ), 
Application BSE,  Application H4 U, ส า ว ไ ท ย แ ก ้ ม แ ด ง , ไ อ โ อ ด ี น , 
Food4Health ฯลฯ 

บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบ Application 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินการ 
1. การรับสมัครให้เข้ามา register ผ่าน Application ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ  
   1.1 ชุมชน ดำเนินการผา่น อสม รพ.สต. หรือโรงพยาบาล เชิญชวนประชาชนเข้าสมัคร 
platform รอบรู้สุขภาพผ่าน Application  
   1.2 โรงงาน/สถานประกอบการ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลประสานงานกับสำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 7 
หน่วยงาน ท่ีร่วมดำเนินการ 10 packages โดยมีรูปแบบการดำเนินงานในสถานประกอบการ 
ดังต่อไปนี้ 



แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสงักัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 
 

- การจัดกิจกรรม kick off ระดับจังหวัด โดยศูนย์อนามัยและ สสจ. บูรณาการรวมกับ     แผน
ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้ สสอ ทุกอำเภอได้ศึกษานำไปขยายต่อ
ในทุกอำเภอต่อไป 
- กรมอนามัยสนับสนุนรายการต่อไปนี้ท่ีสามารถดาวน์โหลดในระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
แบบหนังสือแจ้งผู้ประกอบการท่ีลงนามโดยหน่วยงานในพืน้ท่ี แบบโปสเตอร์สมัครสถาน
ประกอบการส่งเสริมสุขภาพข้ันพืน้ฐาน และใบรับรองสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ โดย
แบ่งระดับดังนี้ 
- ใบรับรองสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพพื้นฐาน หมายถึง เจ้าของสถานประกอบการหรือ
แกนนำสุขภาพในสถานประกอบการ เชิญชวนสมาชกิสมัครใน Application ก้าวท้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ดำเนินการตามบนระบบออนไลน์  
- ใบรับรองสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพมาตรฐาน หมายถึง ผ่านมาตรฐานสถาน
ประกอบการส่งเสริมสุขภาพพื้นฐาน และได้ดำเนินงานการ 10 packages อย่างน้อย  3 
packages 
 - ใบรับรองสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น หมายถึง ผ่านสถานประกอบการส่งเสริม
สุขภาพมาตรฐาน และมีการขยายเครือข่าย 
   1.3 โรงเรียน ประสานผา่นครูอนามัย งานอนามัยโรงเรียน 
   ท้ังนี้สามารถใช้ข้อมูล Dash board เพื่อรายงานการลงทะเบียนรายหน่วยงานได้ เพราะใน
การลงทะเบียนสามารถระบุกลุ่มโรงเรียน สถานประกอบการได้ โดยเชิญชวนให้สมัครและ
เข้าถึงความรอบรู้ในแอพก้าวท้าใจ 
            การลงทะเบียนสร้างเสริมความรอบรู้ดีวิถีใหม่ 3อ. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติใน 
Application ก้าวท้าใจ และกรมอนามัยจะประมวลผลเพื่อจัดทำเป็น Dash board  โดย
สามารถระบุได้ตามศูนย์อนามัยเขต รายจังหวัดและรายอำเภอ   
มีข้ันตอนการใช้ Application ดังนี้ 
Application ก้าวท้าใจ (โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ข้ันตอน
ดังนี้  
      1. เข้า https://activefam.anamai.moph.go.th/ หรือ 
https://www.kaotajai.com/login เลือก ลงทะเบียน 
      2. ลงทะเบียน ผ่าน LINE ก้าวท้าใจ โดยค้นหา @thnvr หรือ สแกน QR Code 
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ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Application ก้าวท้าใจ 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สพุิชชา วงค์จันทร์              กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 02-590-4413  โทรศัพท์มือถือ 08 9459 4451 
 
Application 10 Packages ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ดังนี้ 
     โปรแกรมการคัดกรองข้อมูลสุขภาพ ข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า doh.hpc.go.th/screen/index.php 
2. สมัครสมาชิกหัวข้อ “login” 
3. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ท่ีต้ังไว้เพื่อเข้าสู่ระบบ 
     โปรแกรมการกรอกข้อมูลสุขภาพ ข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า http://apps.hpc.go.th/checkup 
2. สมัครสมาชิกหัวข้อ “สถานประกอบการสมัครสมาชกิ” 
3. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ท่ีต้ังไว้ในหัวข้อ “เข้าสู่ระบบสถาน
ประกอบการ” 
4. เข้าสู่หัวข้อ “ตรวจสุขภาพ” แล้วเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนบุคคล” 
5. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วบันทึกข้อมูล 
หมายเหตุ สามารถจัดการข้อมูลรายละเอียดได้ตามหัวข้อ ดู, แบ่งปัน, แก้ไข, ลบข้อมูล 
โปรแกรมเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง (Self-monitoring) ข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า hpc.go.th/hpd/hp/diet/index.php 
2. สมัครสมาชิกหัวข้อ “สมัครสมาชิก” 
3. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ท่ีต้ังไว้ในหัวข้อ “Login เข้าสู่ระบบ” 
4. เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้โปรแกรม 
โปรแกรม Thai Fit Stop Fat ข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้าโปรแกรม Line ค้นหาเพื่อนโดยพิมพ์ @thaifitstopfat 
2. คลิกปุ่มลงทะเบียน 
3. กรอกข้อมูลท่ัวไป 
4. บันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ทุกสัปดาห์ 
5. กดปุ่มประวัติการบันทึกเพื่อดูข้อมูลการวิเคราะห์เบื้องต้น 
6. หรือแสกน QR Code เข้าโปรแกรม 
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ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Application 10 Packages 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลนิตย์  มาลัย            สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0 2590 4521  โทรศัพท์มือถือ 06 3207 8986 
Application BSE การบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
(สำหรับสตรีอายุ 20 ปีข้ึนไป) 
ข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า http://doh.hpc.go.th/bseApp/ 
2. เข้าหัวข้อท่ี 1 ข้ันตอนในการใช้โปรแกรม มีหัวข้อให้เลือกตามสถานะดังนี้ 
1 ตรวจสอบรายชื่อว่าอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ 
2 ถ้าไม่พบ ให้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่  
3 Login เข้าระบบ  
1. Username = “เลข 13 หลัก” หรือจะใช้ “ชื่อ นามสกุล” ก็ได้ 
2. Password = วันเดือนปีเกิด เช่น  
เกิดวันท่ี 1 ก.พ. 2512 = 01022512 หรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ (กรณีที่ได้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์
เข้าไปแล้ว) 
3.   หรือเข้า QR Code เพื่อเข้าสู่ข้ันตอนการสมัคร 

                                           
4 ทำรายการตรวจเต้านมประจำเดือน  
5 ดูบันทึกการตรวจเต้านม      
ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Application BSE 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทรา  พินจิกุล               สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0 2590 4522       โทรศัพท์มือถือ 09 71376 927   
Application H4U Plus (การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่
ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน) ข้ันตอนดังนี้ 
1. ดาวน์โหลด Application H4U Plus ได้ท้ังระบบ IOS และ Android  

                         
                               
2. เข้าสู่ Application H4U plus เลือกหัวข้อแบบสอบถามเพื่อเข้าสู่ข้อคำถาม
พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมท่ีสง่ผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 
ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Application H4U Plus 
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ชื่อ-นามสกุล : ทันตแพทย์หญิงนันท์มนสั  แย้มบุตร   สำนักทันตสาธารณสุข 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0 2590 4215       โทรศัพท์มือถือ 08 1485 0402 
Google form สาวไทยแก้มแดง 
1. แสกน QR Code 

                                           
2. กรอกข้อมูลตามแบบสอบถาม 
3. ยืนยันการส่งข้อมูล 
ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Google form สาวไทยแก้มแดง 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา กรุดเงิน                 สำนักโภชนาการ 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0 2590 4334      โทรศัพท์มือถือ 09 6661 3663 
Application ดูแลจิตใจ Mental Health Check in 
1. เข้า https://checkin.dmh.go.th/index.php 
2. เลือกโปรแกรมท่ีต้องการประเมิน 

                                           
ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Application ดูแลจิตใจ Mental Health Check in 
ชื่อ-นามสกุล : นายปองพล  ชุษณะโชติ      กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน -            โทรศัพท์มือถือ 08 9635 4828 
การรายงานผลการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงาน
สุขภาพดีในสถานประกอบการ แต่ละ Application ดังนี้ 
Application ก้าวท้าใจ (โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)  
มีข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า https://activefam.anamai.moph.go.th/ หรือ 
https://www.kaotajai.com/login เลือก ลงทะเบียน 
2. ลงทะเบียน ผ่าน LINE ก้าวท้าใจ โดยค้นหา @thnvr หรือ สแกน QR Code 
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Application 10 Packages  
(โปรแกรมการคัดกรองข้อมูลสุขภาพ โปรแกรมการกรอกข้อมูลสุขภาพ โปรแกรมเฝ้าระวัง
สุขภาพตนเอง (Self-monitoring) และโปรแกรม Thai Fit Stop Fat) 
1. เข้าสู่ระบบ doh.hpc.go.th/screen/registerSum_region.php 
2. ข้อมูล App คือ กลุ่มท่ีข้ึนทะเบียนผ่านโปรแกรม 

 
Application BSE การบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สำหรับเจ้าหนา้ท่ี) 
ข้ันตอนดังนี้ 
1. Log in ด้วยรหัสสถานพยาบาล 
2. เปิดดูข้อมูล BSE ท่ีผิดปกติของประชาชนในพืน้ท่ีในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 
3. ติดตามเพื่อให้มาตรวจยืนยัน 
4. ถ้า CBE แล้วผิดปกติ ส่งต่อ 
5. ใส่ผลการดำเนินงานผา่น Application มาได้ 
** สามารถดู  
1. รายชื่อผู้ทำรายการผ่าน BSE Application ได้ 
2. สรุป BSE รายเขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบลได้ 
6. หรือเข้า QR Code เข้าสู่ข้ันตอนการประมวลผลจำนวนคนท่ีตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ผ่าน Application 
Google form สาวไทยแก้มแดง 
      สำนักโภชนาการจะดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
Application ดูแลจิตใจ Mental Health Check in 
      กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตจะดำเนนิการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
แพลตฟอร์มไอโอดีน 
1. เข้า http://203.157.71.149/hl/iodine/menu 
2. เลือกหัวข้อ สำหรับประชาชน  หรือสำหรับเจ้าหน้าท่ี  
3. เลือกหัวข้อต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น หาไอโอดีนได้จากที่ไหน  แผนท่ีไอโอดีน              
ความรู้เร่ืองไอโอดีน ฯลฯ 
ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน แพลตฟอร์มไอโอดีน 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาศรี สุวรรณผล            สำนักโภชนาการ 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0 2590 4335     โทรศัพท์มือถือ 09 8263 9591 
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Application Food4Health (สื่อเมนูชูสุขภาพและการรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์) 
โครงการจัดการสภาพแวดล้อมและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการเตรียม                
ความพร้อมวัยทำงานสู่วัยสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี  web application ใช้งานผา่นมือถือ  
1. เข้า https://f4h.anamai.moph.go.th 
                หรือ สแกน QR Code  

 
2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน กรอกข้อมูลชื่อนามสกุล  หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือ
หมายเลขโทรศัพท์  น้ำหนัก และส่วนสูง  ท่ีอยู่ ระดับการใช้พลังงาน และข้อมูลอืน่ ๆ ให้
ครบถ้วน (ถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพขายอาหาร ไม่ต้องใส่ชื่อร้าน)  กดลงทะเบียน  

3. กดท่ีปุ่ม   เพื่อตรวจสอบผลการประเมินภาวะโภชนาการ ผอม ปกติ (หุ่นดี)  
น้ำหนักเกนิ อ้วน อ้วนอันตราย 

4. กดท่ีปุ่มรูปจาน   เพื่อบันทึกการกินอาหารแต่ละมื้อ 

5. กดปุ่ม        เพื่อเรียกดูเมนูอาหาร จะมีประเภทอาหารให้เลือก เลือกอาหารท่ี
กินแต่ละมื้อ และปริมาณท่ีกิน กดบันทึก ทำจนครบทุกมื้อ 

6. กดท่ีปุ่ม       เพื่อดูคำแนะนำการกนิอาหาร พลังงานท่ีควรได้รับ ปริมาณ
อาหารท่ีควรได้รับ ผลการกินอาหารเทียบกับปริมาณท่ีควรได้รับ              และเมนูชูสุขภาพท่ี
ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย กดเพื่อดูท่ีอยู่ร้านและอื่น ๆ 

7. กดปุ่ม      จะนำไปสู่เมนูการต้ังค่า/เปลี่ยนแผลงข้อมูลส่วนบุคคล ดูคะแนน 
Health Point ส่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ประเมินความพึงพอใจ และแผนท่ีเมนชููสุขภาพ 
8. สำหรับร้านอาหาร  
8.1 สามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ในส่วนของการพัฒนาเมนชูสูุขภาพ และการรับรองเมนูชู

สุขภาพออนไลน์ โดยกดปุ่ม     กรอกข้อมูลประเภทอาหาร ชื่อเมนู จำนวนคนต่อสูตร 
ราคา      
8.2 บันทึกส่วนประกอบและปริมาณ  กดวิเคราะห์ผลการประเมิน บันทึกสูตรอาหาร   
และภาพถ่าย 

8.3 กดปุ่ม      เพื่อพิมพ์ใบรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ บันทึกใบรับรองและสั่ง
พิมพ์ได้ตามต้องการ 
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ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Food/Health 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบังเอิญ ทองมอญ               สำนักโภชนาการ 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0 2590 4307       โทรศัพท์มือถือ 08 9775 5990 
 
Application Fun D เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก และสนับสนุนให้
ผู้ใช้งานประเมินสภาวะช่องปากของตนเอง สามารถใช้งานได้ท้ังระบบ IOS และ Android 

 
ติดต่อ/ประสานงานการใช้งาน Application Fun D 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริศรา  พัตตาสิงห์              สำนักทันตสาธารณสุข 
                  โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0 2590 4489       โทรศัพท์มือถือ 06 6162 4682 
หมายเหตุ 
1. รวบรวมผลการดำเนินการแต่ละ Application ก่อนนำส่งข้อมูลไปยังศูนย์อนามัยเขตต่อไป 
2. มีการเพิ่มเติม Application ท่ีเกี่ยวข้องกับความรอบรู้ในภายหลัง 

แหล่งข้อมูล  ขอ้มลูในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสขุ 
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)  
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)  
รายการข้อมูล 3 (ถ้ามี)  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)  
ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 

 
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช ้
 

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 
และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ (0.5) 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) 

การเปรียบเทียบ 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) 

แนวโน้ม 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของ

ผลการดำเนนิการในปจัจุบนั 
- ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
- ความผูกพัน 
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ 

1.3 ข้อเสนอแนะจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียการ
พัฒนาองค์กร (0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

1 2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ีสอดคล้อง
กับ PIRAB (0.5) 

2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (0.5) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
-  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 

1 3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนนิงาน
ตัวชี้วัด (0.25) 

3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ  
นำข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน 
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  (0.5) 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 
(0.25) 

 
4 Output ผลผลิต 

ร้อย
ละ 

10 
ของ

กลุ่มเป้
าหมาย 

20 
ของ

กลุ่มเป้
าหมาย 

30 
ของ

กลุ่มเป้
าหมาย 

40 
ของ

กลุ่มเป้
าหมาย 

50 
 ของ
กลุ่มเป้าหม
ายไป  

คะแน
น 

0.2 0.4 0.6 0.8  1 

 

1 มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
ร้อย
ละ 

60 
ของ

กลุ่มเป้
าหมาย 

70 
ของ

กลุ่มเป้
าหมาย 

80 
ของ

กลุ่มเป้
าหมาย 

90 
ของ
กลุ่มเ
ป้าหม

าย 

100  
ของ

กลุ่มเป้าห
มายไป  

คะแ
นน 

0.2 0.4 0.6 0.8  1 

 

1 มีผลลพัธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตาม
ระยะเวลา 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข :  (ถ้ามี) 
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เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการใช้งาน Application 10 Packages  
2. คู่มือแนวทางการใช้งาน Application BSE 

     3.   คู่มือแนวทางการใช้งาน Application H4U 

      4.  คู่มือแนวทางการใช้งาน Application Food 4 Health 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 
Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2562 2563 2564 

 คน - - จำนวนคน 7,506,389 คน 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

   ช่ือ – สกุล นายเอกชัย  เพียรศรีวัชรา    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
   โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 0 2590 4740 โทรศัพท์มือถือ : 09 1890 4608    
   E-mail: ekkachai.c@anamai.mail.go.th 
สถานที่ทำงาน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

ช่ือ – สกุล น.ส.กมลนิตย์ มาลัย               ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 0 2590 4521            โทรศัพท์มือถือ 06 3207 8986                    
   E-mail: kamolnit.m@anamai.mail.go.th 
 
   ช่ือ – สกุล นายกชธนาณัฏฐ์  โพธิมา    ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 0 2590 4662       โทรศัพท์มือถือ : 08 7211 32 
   E-mail: kotthananat.p@anamai.mail.go.th 
 
   ช่ือ – สกุล น.ส.ศิรินทรา พินิจกุล          ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 0 2590 4522         โทรศัพท์มือถือ : 09 7137 6927   
   E-mail: sirintra.p@anamai.mail.go.th 
 
   สถานที่ทำงาน  กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ekkachai.c@anamai.mail.go.th
mailto:kamolnit.m@anamai.mail.go.th
mailto:kotthananat.p@anamai.mail.go.th
mailto:sirintra.p@anamai.mail.go.th
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ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เทา่กัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเปา้หมาย (ระดับที่ 5) 

หน่วยงาน 
ข้อมูลฐานการ

คำนวณ 
รอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)  

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

หน่วยงานเจ้าภาพ   
5 เดือนแรก 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 

5 เดือนหลัง 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 

ศูนย์อนามัยที่ 1   
5 เดือนแรก 88,784 177,569 266,353 355,138 443,922 

5 เดือนหลัง 532,707 621,492 710,276 799,061 887,845 

ศูนย์อนามัยที่ 2   
5 เดือนแรก 53,460 106,919 160,379 213,838 267,298 

5 เดือนหลัง 320,758 374,217 427,677 481,136 534,596 

ศูนย์อนามัยที่ 3   
5 เดือนแรก 44,346 88,691 133,037 177,382 221,727 

5 เดือนหลัง 266,073 310,419 354,764 399,110 443,455 

ศูนย์อนามัยที่ 4   
5 เดือนแรก 81,611 163,222 244,833 326,444 408,055 

5 เดือนหลัง 489,666 571,277 652,888 734,499 816,110 

ศูนย์อนามัยที่ 5   
5 เดือนแรก 80,557 161,113 241,670 322,226 402,782 

5 เดือนหลัง 483,339 563,896 644,452 725,009 805,565 

ศูนย์อนามัยที่ 6   
5 เดือนแรก 93,664 187,327 280,991 374,655 468,318 

5 เดือนหลัง 561,982 655,646 749,310 842,973 936,637 

ศูนย์อนามัยที่ 7   
5 เดือนแรก 75,907 151,813 227,720 303,626 379,532 

5 เดือนหลัง 455,439 531,346 607,252 683,159 759,065 

ศูนย์อนามัยที่ 8   
5 เดือนแรก 83,397 166,795 250,192 333,590 416,987 

5 เดือนหลัง 500,384 583,782 667,179 750,577 833,974 

ศูนย์อนามัยที่ 9   
5 เดือนแรก 101,494 202,987 304,481 405,975 507,468 

5 เดือนหลัง 608,962 710,456 811,950 913,443 1,014,937 

ศูนย์อนามัยที่ 10   
5 เดือนแรก 69,302 138,604 207,907 277,209 346,511 

5 เดือนหลัง 415,813 485,115 554,418 623,720 693,022 

ศูนย์อนามัยที่ 11   
5 เดือนแรก 67,725 135,450 203,175 270,900 338,616 

5 เดือนหลัง 406,350 474,075 541,800 609,525 677,250 

ศูนย์อนามัยที่ 12   
5 เดือนแรก 75,323 150,647 225,970 301,293 376,616 

5 เดือนหลัง 451,940 527,263 602,586 677,910 753,233 

สสม.   
5 เดือนแรก 84,431 168,862 253,293 337,724 422,155 

5 เดือนหลัง 506,587 591,018 675,449 759,880 844,311 

 


