
รายงานการประชุมติดตามกํากับตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1/2565  
วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ  
 ช้ัน 3 อาคาร ๗ สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผูมาประชุม  

1. นางวิมล  บานพวน  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
2. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
3. นางอัญชุรีย บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวฟารีดา เมาะสนิ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
5. นางสาววรรณชนก ลิ้มจํารูญ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวกมลชนก ศรีศาสตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวสงกรานต กัญญมาสา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8.  นางสาวปราณี พงษจินดา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวนฤมล แกวโมรา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.  นางสาวปยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12.  นางสาวประภสัสร นุชนิยม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ  เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
15. นางประกายฟา กองหลา  เจาพนกังานการเงินและบัญชีขํานาญงาน 
16. นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
17. นางสาววัลลีย สุริยาธนรัชต  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นางสาวจันจิรา ทรัพยอาภรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
19. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐสกุล นักจัดการงานท่ัวไป 
20.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21. นางสาวณภัทรชนากานต  ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญช ี
22. นางสาววิไลวรรณ รักไร  นักวิชาการพัสดุ 
23. นางสาวหทัยรัตน เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ 
24. นางสาวกรกมล ปรปกษขาม  นักวิเทศสัมพันธ 
25. นางปจารดา ดวงวิเชียร  พนักงานพิมพ ส 3 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจหลัก ๕ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดบริหารจัดการ ๖ ตัวชี้วัด ซ่ึงสํานักสงเสริมสุขภาพไดจัดพิธลีง
นามคํารับรองการปฏิบัติราชการโดยนายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกับ
หัวหนากลุม และถายทอดลงระดับกลุมงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
แมและ

เด็ก 

วัย
เรียน
วัยรุน 

วัย
ทํางาน 

สราง
เสริม 

บริหาร
ยุทธ 

อํานวย 
การ 

1. ตัวช้ีวัดนโยบาย/ภารกิจหลัก (5 ตัวช้ีวัด) 

1.6  อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสน
คน (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ) 

O - - - S - 

1.7  รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุท่ี
กําหนดมีพัฒนาการสมวัย  

O - - - - - 

1.12  รอยละของเด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ  
(Caries free)  

- O - - - - 

1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน(ไมเกิน 25)   

- O - - - - 

1.18 จํานวนคนมีความรอบรูดานสุขภาพ 
(10,000,000 คน) 

- - O - - - 

2. ตัวช้ีวัดบริหารจัดการ (6 ตัวช้ีวัด)  
2.1  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) 
S - - S O O 

2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 
นาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

S   S O  O  S S  

2.3  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ S S S S  S O  
2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(LO) 
 S S  S  S  O S  

2.5  รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 S S  S  S  O S 

2.6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใส (ITA) 

-  -  S  O S S  

รวม 
O=2 
S=5 

 O=2 
S=4 

O=2 
S= 4 

O=2 
S=4 

O=3 
S=4  

O=2 
S= 4 
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วาระท่ี 2 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

2.1  ชี้แจงการรายงานในระบบ DOC 4.0 และการจัดทํารายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดฯ  
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มติท่ีประชุม – รับทราบ 

2.2  แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ในรอบ 5 เดือนแรก ป 2565 

มติท่ีประชุม – รับทราบ 
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วาระ 3 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

3.1 การรายงานแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของตัวชี้วัด 1.6, 1.7, 1.12, 
1.14, 1.18 และ 2.1 - 2.6 และผลการดําเนินงานประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 

ตัวช้ีวัด 1.6  อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน (ไมเกิน 17 ตอแสนการตอมีชีพ) 
 
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. Assessment 
มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีนํามาใช 
1.1 วิเคราะหสถานการณตัวชี้วัดปงบประมาณ 2564 
1.2 วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือลดการ

ตายมารดา 
1.3 จัดทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหรือชองทางการสื่อสาร 
2. Advocacy/ Intervention มีการกําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ© 

/ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) เพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
2.1.ถายทอดนโยบายและชี้แจงการดําเนินงาน  

- การประชุมชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบายเพ่ือการดําเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัยไทย 
วันท่ี 18 – 19  พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น. ผานระบบออนไลน 
Zoom Meeting 

2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกําเนิด 
2.3 การประชุมคณะทํางานภายใตอนุกรรมการมารดาและทารกปริกําเนิด (ประชุมขับเคลื่อน

คณะ ทํ า ง าน ศู นย ปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ ก า ร ร อ ง เ รี ย น  (Operating Center) เ ม่ื อ วั น ท่ี   
16 พฤศจิกายน 2564 

2.4 การประชุมคณะทํางานทบทวนแนวทางการฝากครรภของประเทศไทย วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผานระบบออนไลน Zoom Meeting 

 
ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. บทการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัดในปงบประมาณ 2564 
2. บทการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
3. ทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. ชี้แจงกรอบการดําเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา ประกาศนโยบายการดําเนินงานใหแกศูนยอนามัย

เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน 
5. กรมอนามัยพัฒนาระบบเฝาระวังการตายทารกปริกําเนิดโดย 1) พัฒนาแนวทางการเฝาระวังการ

ตายทารกปริกําเนิดและแนวทางการทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายทารก สําหรับประเทศไทย 
2) พัฒนาระบบรายงานขอมูลทารกเกิดไรชีพ (Stillbirths) โดยประสานความรวมมือกับศูนยเทคฯ 
สป.สธ.ในการเชื่อขอมูลรายงานของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประสานกอง
สถานพยาบาล สบส. ในการรายงานขอมูลของภาคเอกชน 
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6. สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน Application Pink Book พรอมท้ังวางแผนและ
กรอบการดําเนินงานการขับเคลื่อน Health book กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย(Application Pink 
Book และ Platform Pink Book) 

7. คณะทํางานทบทวนแนวทางการฝากครรภของประเทศไทย มีมติเห็นชอบใหปรับแนวทางการฝาก
ครรภจาก 5 ครั้งเปน 8 ครั้ง และทําการทบทวนเนื้อหาและจัดทําแนวทางการจัดบริการในคลินิก
ฝากครรภใหสอดคลองกับแนวทางการเบิกจายของ สปสช ท่ีจะเริ่มประกาศดําเนินการในวันท่ี 1 
มกราคม 2565 เปนตนไป 

ตัวช้ีวัด 1.7 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 
ผลลัพธ   รอยละ 19.10 

ตัวช้ีวัดยอย : รอยละของเด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว  (เปาหมายรอยละ 50) 
ผลลัพธ   รอยละ 65.81 
กิจกรรมตามแผน 

1. การประชุมปรึกษาหารือการขับเคล่ือนงานการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในชุมชน 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักสงเสริมสุขภาพรวมกับมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อน
งานการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในชุมชน กลุมเปาหมายคือ ผูรับผิดชอบงานสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแมในศูนยอนามัยท่ี 1-12 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ทบทวนสถานการณการขับเคลื่อนงานสงเสริม 
การเลี้ยงลูกดวยนมแมในชุมชนท่ีผาน ปญหาอุปสรรคท่ีพบ และปจจัยความสําเร็จ พรอมท้ัง รวมวางแนว
ทางการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในชุมชนระยะสั้นและระยะยาว โดยเริ่มตนตั้งแต 
การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทหนาท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน สิ่งสนับสนุน และการกํากับติดตาม 
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2. การติดตามเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดปทุมธานี 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักสงเสริมสุขภาพ รวมกับกองกฎหมาย กรมอนามัย ศูนยอนามัยท่ี 4 และสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี ติดตามเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ในจังหวัดปทุมธานี ไดแก โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมเวช  
รานขายยา Fascino หางสรรพสินคา Lotus’s และหางสรรพสินคา Big C 
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3. การติดตามเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดนครนายก 
ผลการดําเนินงาน 

 สํานักสงเสริมสุขภาพ รวมกับกองกฎหมาย กรมอนามัย ศูนยอนามัยท่ี 4 และสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครนายก ติดตามเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ

ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ในจังหวัดนครนายก ไดแก  หางสรรพสินคา Lotus’s หางสรรพสินคา 

Bigone รานขายยาวรินธรเภสัช และคลินิกเด็กแพทยกชกร-ระวี 
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4. การประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก 
ผลการดําเนินงาน 

 สํานักสงเสริมสุขภาพและกองกฎหมาย กรมอนามัย รวมปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติในปงบประมาณ 2565 โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่และขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมทั้ง มีการติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ 
อาทิ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ การปรับแกประกาศกระทรวงฯ การจัดทําคํานิยามอาหารสําหรับ
เด็กเล็ก การพัฒนารูปแบบการเฝาระวังเชิงรุกและการรับเรื่องรองเรียน ฯลฯ 
 
ตัวช้ีวัด 1.12 รอยละของเด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ (Caries free) 
ตัวช้ีวัด 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปตอประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ป 
 
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานมาตรการ ปองกันการแพรระบาด ของโรคโควิด -19  
ในสถานศึกษา (เตรียมความพรอม ติดตาม ความกาวหนา) 

2. ประชุมพัฒนาบันทึก ขอตกลงความรวมมือ ( MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
3. ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีตามแนววิถีชีวติใหม (New 

normal) 
4. จางทําโลเกียรติคุณ ไดแก โลเกียรติคุณ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร และโลเกียรติคุณ

โครงงาน สุขภาพนักเรียน 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ พัฒนามาตรฐานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ แนวใหม (New HPS 

Plus HL) 
6. ประชุมหารือการ พัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน Yellow book และ Digital Platform 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณการประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต กลุมวัยเรียน “ขับเคลื่อนการสรางภูมิคุมกันตามมาตรการปองกัน การแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา” ปงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
09.-00–14.00 น. ณ หองประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผานระบบ Zoom Meeting โดยมีนายแพทย สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปน
ประธานการประชุม และผูเขารวม ประชุม ประกอบดวย ศ.นพ.สมศักดิ์ โลเลขา ประธานราชวิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยาสุนนท นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก 
แห งประเทศไทย ศ .พญ. กุล กัญญา โชคไพบูลย กิจ  คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล  
รศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดี วิไล สามโกเศศ ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย รศ.พญ.ลดัดา เหมาะสุวรรณ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พญ.สุธาทิพย เอมเปรมศิลป 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรรพ.รามาธิบดี นพ.กิตติพงศ แซเจ็ง ผูทรงคุณวุฒิ 
กรมอนามัย ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง ผูทรงคุณวุฒิกรมอนามัย นพ.ชนินันท สนธิ ไชย กรมควบคุมโรค 
ผูแทน WHO Thailand สํานัก/กอง กรมอนามัยและภาคีเครือขาย ผานระบบ Zoom Meeting 
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จํานวน 70 คน มีวัตถุประสงค เพ่ือหารือแนวทางการเตรียมการ ความปลอดภัยและขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย การเตรียมการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ในเด็ก อายุ 5-11 ป ความกาวหนาบูรณาการ
ความรวมมือ ศธ.-สธ. ความกาวหนาเตรียมการ MOUการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
และรางกรอบสมุดสุขภาพนักเรียน ป.1 
สรุปสาระสําคัญ 
1.สนับสนุนใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ป แตควรมีผลการศึกษา ความ

ปลอดภัยและความเสี่ยงตามบริบทของไทยท่ีชัดเจนมากกวานี้  
2.การไดรับวัคซีนเปนเครื่องมือ ไมใชเง่ือนไขท่ีมีผลตอการเปดเรียน การเปดเรียนควรตองเนน 

มาตรการความปลอดภัยอยางเครงครัด  
3.ใหมีการสื่อสารตอสาธารณะท่ีชัดเจนท้ังการฉีดวัคซีนและกรณีเกิด Case & Cluster รวมถึงการ

เตรียมความพรอมซอมแผนรองรับสถานการณ มีการวางแผนแนวทางการใหวัคซีน ท้ังใน
สถานพยาบาล นอกสถานพยาบาล (ร.ร.) และเชิงรุก โดยใหครอบคลุมถึงเด็กดอย โอกาส  

4.การบูรณาการความรวมมือ ศธ.-สธ. : COVID-19 พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมดานสุขภาพ นักเรียน 
รายงานผลการไดรับวัคซีนในนักเรยีน ผานระบบ HDC-SH (อนามัยโรงเรียน)  

5.ราง MOU 16 กระทรวง/หนวยงาน ทบทวนองคประกอบของความรวมมือระดับนโยบาย 
6.รางสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก ป.1-4 มีกรอบพัฒนาเปน Digital Health Platform เชื่อมโยง LCA 
 

2. ประชุมติดตามความกาวหนาการเตรียมการขอตกลงความรวมมือ (MOU) การ พัฒนาศักยภาพ
เด็กไทย ในศตวรรษท่ี 21 ครั้งท่ี 1 /2565 วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ หอง
ประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย และผานระบบ Cisco Webex นายแพทย
เอกชัย เพียรศรีวัชรา ประธานการประชุม และผู เขารวม ประชุม ประกอบดวย ผูแทนจาก 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.สธ. กองยุทธศาสตรและ แผนงาน กรมสุขภาพจิต ผูแทนจากกรม
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 16 หนวยงาน จํานวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนา
และทบทวนรางขอตกลงความรวมมือ (MOU) กรอบแนวทางและความเชื่อมโยงเปาหมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานผลการดําเนินกิจกรรมปญหา
อุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐานในศตวรรษท่ี 21 แบบบูรณาการตามกรอบแนวทาง 4H (Head 
Heart Hand Health) ท่ีสอดคลองตามภารกิจหนวยงาน 
สรุปสาระสําคัญ 
1.ใหแตละกระทรวงนําภารกิจหลักมาบูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือใหมีทิศทางเปาหมายเดียวกัน 

 เปนขอตกลงรวมกัน และใหสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

2.รวมกันพิจารณาทบทวนรางขอตกลงความรวมมือ (MOU) รางกรอบแนวทางการขับเคลื่อน  
การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 และรางความเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนา เนนใหทุก
หนวยกําหนด KPI ชัดเจน 

3. การประชุมขับเคลื่อนความกาวหนาโครงการเด็กไทยสายตาดี ปงบประมาณ 2565 วันท่ี  
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 
กรมอนามัย ผานระบบ Cisco WebEx Meeting โดยมีนายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ประธานการ
ประชุม และผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย ประธาน
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SP สาขาตา รองผู อํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูแทนสปสช. ผูแทนหางแวนท็อปเจริญ ผูแทนสํานักอนามัย กทม. และ
ผูเก่ียวของ รวม 62 คน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานป 2564 และหารือ 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปงบประมาณ 2565 
สรุปสาระสําคัญ 
1.หางแวนท็อปเจริญ สนับสนุนแวนสายตานักเรียน ป 2564 จํานวน 2,608 อัน (พ.ย.64) 

(เปาหมาย 10,000 อัน) และจะสนับสนุนตอเนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ป 2565 ภายใน วันท่ี 
8 ม.ค.65 

2.ตั้งแตป พ.ศ. 2565 สปสช.สนับสนุนแวนสายตาใหกับเด็กท่ีมีปญหาสายตา เพ่ิมบทบาท อปท.
สนับสนุนคาใชจายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ในการนําพานักเรียนเขารับบริการ 
รวมถึงบริการคัดกรองสายตานักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท. ท้ังนี้ อยูระหวางรออนุมัติราคาการจัดซ้ือ
แวน ภายใน พ.ย.64 

3.จัดใหมีการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ป.1 ทุกคน , ป2.-ป.6 กรณีสายตาผิดปกติ และ จัด
กิจกรรมมอบแวนสายตานักเรียนในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ป 2565 โดย SP ตา สสจ.76 จังหวัด 
กทม. รวมกับฝายการศึกษา และทุกหนวยท่ีเก่ียวของ วันท่ี 4-14 มกราคม 2565 และสวนกลาง 
Kick off ตลอดจนการจัดทําขอเสนอวาระแหงชาติสัปดาหรณรงคเด็กไทยสายตาดี เพ่ือเสนอครม.
ตอไป 

4. จัดจางทําโลเกียรติคุณ ประกอบดวย โลเกียรติคุณโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ เพชรและโล
เกียรติคุณโครงงานสุขภาพนักเรียน จํานวน 65 โล 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแนวใหม (New HPS 
Plus HL) วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักสงเสริม
สุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย ผานทาง Online Video Conference : Cisco WebEx โดยมี
นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ประธานการประชุม และผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ
และนักวิชาการจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร และนักวิชาการจากสํานัก/กอง 
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมจํานวน 25 คนมี
วัตถุประสงคเพ่ือพิจารณารางมาตรฐานและแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แนว
ใหม (New HPS Plus HL) การแบงระดับการประเมินรับรอง ข้ันตอนการประเมิน รับรอง และการ
สรางแรงจูงใจ (Motivate) แกโรงเรียน 

สรุปสาระสําคัญ 
1. พิจารณาความสมบูรณในประเด็นการบาดเจ็บ การจมน้ํา บุหรี่  แอลกอฮอล ภัยคุกคาม  

ดานสุขภาพ วัคซีน การบริการดานสุขภาพจิต การคัดเลือกตัวชี้วัดความรอบรูดานสุขภาพ นิยาม
เด็กกลุมเสี่ยง 

2. พิจารณาปรับคาคะแนนแตละองคประกอบใหมีความเหมาะสม รวมท้ังการกําหนดเง่ือนไข การผาน
เกณฑในแตละระดับในประเด็นโภชนาการและความรอบรูดานสุขภาพ 

3. พิจารณาการ Rebrand การแบงระดับการรับรองระดับเพชร ทอง เงิน และทองแดง 
6. ประชุมหารือการพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน yellow book และ Digital Platform ครั้งท่ี 

1/2565 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผานทาง Video Conference : 
Cisco WebEx โดยมีนายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ประธาน การประชุม และผูเขารวมประชุม 
ประกอบดวยนายแพทยธีรชัย บุญยลีพันธุ รองผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
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นักวิชาการกลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน สํานักสงเสริม สุขภาพ ผูแทนกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจาก
สํานัก/กอง ของกรมอนามัย มีวัตถุประสงคเพ่ือ หารือขอบเขตเนื้อหาของสมุดสุขภาพนักเรียน ป.1 
และแนวทางการเชื่อมโยงสมุดบันทึก สุขแมและเด็ก 
สาระสําคัญ 
ทบทวนและพิจารณารางกรอบขอบเขตเนื้อหาของสมุดสุขภาพนักเรียน ป.1 จําแนกการบันทึก เปน 3 
สวน : สวนท่ี 1 ผูปกครอง สวนท่ี 2 ครูประจําชั้น และสวนท่ี 3 เจาหนาท่ีสาธารณสุข ใหมีความ
สอดคลองตามแนวทางการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน ป 2564 โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทย รวมกับกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง EPI PP Package รวมถึงความเชื่อมโยง LCA กับ
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กสีชมพู (Pink Book) 
 

ตัวช้ีวัด 1.18 จํานวนคนมีความรอบรูดานสุขภาพ (10,000,000 คน) 

- รายงานผลการดําเนินงาน รอบเดือนธันวาคม  

 

ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนดําเนนิธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) 
 
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. คําสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริม
สุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. รายงานแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน 
3. รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สํานักสงเสริม

สุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2564 
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน 
5. คําสั่งคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง (BCP) สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
6. รายงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business 

Continuity Plan : BCP) 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 
 

1. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
2. จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 

1/2565 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. เพ่ือรวมจัดรายงานแบบ
ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน 
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3. จัดทํารายงานวิเคราะหผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สํานัก
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2564 

4. จัดทําคําสั่งคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง (BCP) สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  



- ๑๙ - 

5. จัดการประชุมคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง (BCP) สํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือ
วันท่ี 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เพ่ือใหคณะทํางานรวมจัดทํารายงานแผน
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan : BCP) 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวาและ 
เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. การประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. จัดทําแผนการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิตการ
ดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน ตามเกณฑการประเมิน 5 ส และเกณฑสถานท่ีทํางาน
นาอยูนาทํางาน 

3. สงเสริมสุขภาพจิตดวยการประเมินความเครียด 1 ครั้ง/ป 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต สํานักสงเสริมสุขภาพ แลว 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 

2. แผนการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิตการ
ดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน ตามเกณฑการประเมิน 5 ส และเกณฑเสร็จเรียบรอย
แลว 

3. จากแบบประเมินภาวะสุขภาพกรมอนามัย มีผูตอบแบบประเมิน รอยละ 80.18 โดยพบวา  
รอยละ 58.82 มีสภาวะเครียดนอย และ รอยละ 9.4 มีสภาวะเครียดมาก-มากท่ีสุด 
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กิจกรรมท่ี 1 การประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา  
และเสริมสรางคุณภาพชีวิต สํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 1 
มีหลักฐานประกอบการทํากิจกรรม ดังนี้  
1. คําสั่งคณะทํางาน   เขาถึงไดท่ี : https://www.shorturl.asia/taNMf 
2. สรุปรายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา  

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต  สํานักสงเสริมสุขภาพ    
เขาถึงไดท่ี : https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shorturl.asia/taNMf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf
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กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนขับเค ล่ือนการดําเนินงานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู  นา ทํางาน  
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
ประจําปงบประมาณ 2565 

 
 โดยหนวยงานมีแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจาํปงบประมาณ 
2565  จํานวน 1 ฉบับ ดําเนินการผานคณะทํางาน และมีการแจงเวียนในสํานักสงเสริมสุขภาพ 
มีหลักฐานประกอบการทํากิจกรรม ดังนี้  

1. แผนขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจาํปงบประมาณ 2565 
เขาถึงไดท่ี : https://www.shorturl.asia/6QNWe 

2. สรุปรายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสราง
คุณภาพชีวิต  สํานักสงเสริมสุขภาพ    
เขาถึงไดท่ี : https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shorturl.asia/6QNWe
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_06.pdf
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กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมสุขภาพจิตดวยการประเมินความเครียด 1 ครั้ง/ป 

เปาหมาย รอยละ 80 ของบุคลากรประเมินความเครียดดวยตนเอง (ST5) 
ผลการดําเนินงาน  รอยละ 80.18 
ผลการวิเคราะห  เผยแพรทาง Website สํานักสงเสริมสุขภาพ เขาถึงไดท่ี :  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_08.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_08.pdf
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หลักฐานแสดง outcome ขอ 5.2 หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย 2565 
 สํานักสงเสริมสุขภาพ มีบุคลากรกลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  
จํานวน 106 คน มีจํานวนผูตอบแบบประเมิน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 80.18 ( 0.25 คะแนน) 
 โดยมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร สํานักสงเสริมสุขภาพรับทราบ ทางหนังสือ กลุมไลน  และ 
ผานคณะทํางาน ระหวางวันท่ี 11 – 17 พฤศจิกายน 2564   
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หลักฐานแสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจําปงบประมาณ 2565  

ของผูมีสวนไดสวนเสีย/บุคลากร สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในป 2564 และความตองการความรู

ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  

 จากการสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ของบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ              

ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา จํานวน  106 คน  มีผูตอบแบบสอบถาม 84 คน คิดเปน                

รอยละ 79.25  ( ณ วันท่ี  17 พฤศจิกายน 2564 ) 
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ตัวช้ีวัด 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ   

- รายงานผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 
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ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. Assessment 1. มีการรวบรวมผลงานการจัดการขอมูลและ ความรูเพ่ือการบริหารจัดกํารให
หนวยงานมี ความรูสําคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน โดยสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน 2. มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ี นํามาใชในการวิเคราะหสถานการณ 
เพ่ือกําหนด แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการ GAP ขอมูลและความรูท่ีสําคัญและ
จําเปนตอ ภารกิจของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย/ ยุทธศาสตร/วิสัยทัศน/พันธกิจ/
ภารกิจของกรม 
1.1 เอกสารแสดงรายการผลงานการจัดการขอมูล และความรูของหนวยงานเพ่ือการบริหาร 

จัดการใหหนวยงานมีความรูสําคัญอยางเปน ระบบและพรอมใชงาน โดยสอดคลองกับ 
ภารกิจของหนวยงาน 

1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห GAP ขอมูลและ ความรู ท่ีสําคัญและจําเปนตอภารกิจ
หนวยงาน 

1.3 เอกสารแสดงรายการขอมูลความรู ท่ีนํามาใช ประกอบการวิเคราะหสถานการณ  
เพ่ือกําหนด แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการ GAP ขอมูลและความรูท่ีสําคัญ
และจําเปนตอ ภารกิจหนวยงาน 

1.4 เอกสารแสดงถึงความตองการของผูมีสวนได สวนเสียตอขอมูลและความรูท่ีสําคัญและ 
จําเปนตอภารกิจหนวยงาน 

2. Advocacy/Intervention มีการกําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ีจะ ใชในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานวิชาการของ หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
2.1 เอกสารแสดงมาตรการเพ่ือกํารขับเคลื่อน กํารดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปน 

องคกรแหงการเรียนรู ตามกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในกํารกําหนดมาตรการ 
2.2 มีเอกสารสรุปประเด็นความรูท่ีใหแกบุคลากร เพ่ือการขับเคลื่อนกํารดําเนินงานวิชาการของ 

หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู พรอม เหตุผลประกอบในการกําหนดประเด็น
ความรู 

3. Management and Governance  
3.1. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปน องคกรแหงการ

เรียนรู และแผนดําเนินการ สรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีสําคัญและจําเปนตอ
ภารกิจหนวยงาน 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. เอกสารแสดงรายการผลงานการจัดการขอมูล และความรูของหนวยงานเพ่ือการบริหาร จัดการ
ใหหนวยงานมีความรูสําคัญอยางเปน ระบบและพรอมใชงาน โดยสอดคลองกับ ภารกิจของ
หนวยงาน 

2. เอกสารสรุปผลการวิเคราะห GAP ขอมูลและ ความรูท่ีสําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 
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3. เอกสารแสดงรายการขอมูลความรูท่ีนํามาใช ประกอบการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือกําหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการ GAP ขอมูลและความรูท่ีสําคัญและจําเปนตอ 
ภารกิจหนวยงาน 

4. เอกสารแสดงถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
5. เอกสารแสดงมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อน ตามกลยุทธ PIRAB  
6. เอกสารสรุปประเด็นความรูท่ีใหแกบุคลากร เพ่ือการขับเคลื่อนกํารดําเนินงานวิชาการของ 

หนวยงาน 
7. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปน และแผนดําเนินการ สราง

หรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีสําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 
 

ตัวช้ีวัด 2.5 รอยละการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการระดบัหนวยงานประจําปงบประมาณ 
           พ.ศ. 2565 

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 
1. Assessment รายการขอมูล สารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และความรูท่ี นํามาใชในการ วิเคราะห 

เพ่ือ ขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ ประจําปของ หนวยงานให บรรลุเปาหมายจัดทําแผนการพัฒนา
สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิตการดําเนินงานสถานท่ี
ทํางานนาอยู นาทํางาน ตามเกณฑการประเมิน 5 ส และเกณฑสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน 
1.1 ศึกษาวิเคราะหผลการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ หนวยงานรอบ 6 เดือนหลังใน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.2 วิเคราะหชองวาง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3 จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานัก สงเสริมสุขภาพ 

2. Advocacy/Intervention มีการกําหนดมาตรการท่ีจะใช ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการของ หนวยงาน 
2.2  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โครงการตามแผนปฏิบัติการของ สํานักสงเสริมสุขภาพ 
2.3  จัดทํามาตรการขับเคลื่อนการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสํานักสงเสริมสุขภาพโดย

ใช กลยุทธ PIRAB 
3. Management and Governance มีแผนขับเคลื่อน การดําเนินงาน ตัวชี้วัด มีการกํากับ ติดตาม

ผลการ ดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ของหนวยงาน มีการรายงาน ความกาวหนาการ ดําเนินงาน
ตาม แผนปฏิบัติการใน การประชุมประจําเดือน 
3.1 มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน ระบบ DOC ใหเปนปจจุบันมี

เอกสารการอนุมัติปรับ แผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมี การอัพเดทในระบบ DOC 
3.2 มีรายงานความกาวหนาการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ หนวยงานในการประชุม

ประจําเดือน ของหนวยงานทุกเดือน และนําข้ึน เว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป 
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ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 
1. Assessment รายการขอมูล สารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และความรูท่ี นํามาใชในการ วิเคราะห 

เพ่ือ ขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ ประจําปของ หนวยงานให บรรลุเปาหมายจัดทําแผนการพัฒนา
สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิตการดําเนินงานสถานท่ี
ทํางานนาอยู นาทํางาน ตามเกณฑการประเมิน 5 ส และเกณฑสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน 
1.1 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ หนวยงานรอบ 6 เดือน

หลังในปงบประมาณ พ.ศ.2564 แลว 
1.2 อยูระหวางดําเนินการจัดทําผลการวิเคราะห (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีอาจทําให การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปไมบรรลุ 
เปาหมายเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.3 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักสงเสริมสุขภาพ 
ในระบบ DOC ตามกรอบ วงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรแลว 

2. Advocacy/Intervention มีการกําหนดมาตรการท่ีจะใช ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการของ หนวยงาน 
2.1 อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติ การของสํานัก

สงเสริมสุขภาพ โดยการจัดทําแผน บริหารความเสี่ยงของโครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 
500,00 บาท ข้ึนไป ครบทุกโครงการ 

2.2 ดําเนินการจัดทํามาตรการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสํานักสงเสริม
สุขภาพโดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการแลว 

3. Management and Governance มีแผนขับเคลื่อน การดําเนินงาน ตัวชี้วัด มีการกํากับ 
ติดตามผลการ ดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ของหนวยงาน มีการรายงาน ความกาวหนาการ 
ดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการใน การประชุมประจําเดือน 
3.1 ไดดําเนินการกํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ 

DOC ใหเปนปจจุบันแลว 
3.2 อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบและรายงานการปรับแผนปฏิบัติการ ของสํานักสงเสริม

สุขภาพในระบบ DOC  
3.3 ดําเนินการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ในท่ีประชุม

สํานักสงเสริมสุขภาพ เรียบรอยแลว 
3.4 อยูระหวางดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรอง การปฏิบัติราชการ 

 

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม สํานัก
สงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานชมรมจริยธรรม 
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3. การวิเคราะห/ทบทวนสถานการณ Gap Analysis 
4. แผนปฏิบัติการพรอมมาตรการและกลไกขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม สํานักสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. จัดการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม สํานักสงเสริม

สุขภาพ ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 
6. การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมยตอตานการทจริตและการขับเคลื่อนคานิยมวัฒนธรรมองคกร

ของ สํานักสงเสริมสุขภาพ 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม สํานัก
สงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 แลว 

2. อยูระหวางการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานชมรมจริยธรรม 
3. อยูระหวางการดําเนินการจัดทําบทวิเคราะห/ทบทวนสถานการณ Gap Analysis 
4. แผนปฏิบัติการพรอมมาตรการและกลไกขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม สํานักสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. เตรียมจัดการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม สํานัก

สงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 
6. เตรียมจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมยตอตานการทจริตและการขับเคลื่อนคานิยมวัฒนธรรม

องคกรของ สํานักสงเสริมสุขภาพ 
 

 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

          นางสาวจันจิรา ทรัพยอาภรณ /นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผูสรุปการประชุม 

  นางวิมล บานพวน ผูตรวจสรุปการประชุม 


