
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2565  
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน  
 ชั้น 5 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล  บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
2. นางสาวรดีพร  สุขอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวฟารีดา  เม๊าะสนิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายกชธนาณัฎฐ์  โพธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสาวเบญจวรรณ  ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวกมลชนก  ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวสงกรานต์  กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9.  นางสาวปราณี  พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวทิวาวรรณ  ซื่อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวนฤมล  แก้วโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12.  นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นางสาวประภัสสร  นุชนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14.  นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์  กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวจีรวรรณ  จีนปร ุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
17. นางสาวสโรชา  เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18. นางสาววัลลีย์  สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อาภรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวอมราพร  บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
21.  นางสาวณภาภัช  สณศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชี 
22. นางสาวกรกมล  ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
23. นางปจารดา  ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส 3 
24. นายณัฐากร  บัวแก้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี ้ว ัดคำร ับรองการปฏิบัต ิราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 

 มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- ภารกิจหลักสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ในกรณีที่มีการปรับแผน 

  งานพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เนื่องจากแผนการขับเคล่ือนที่
ทำการลงระบบไว้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ในกรณีที่บางตัวชี้วัดฯ มีการปรับแผน และดำเนินการปรับแผนในระบบ DOC เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 



2564  ซึ่งข้อมูลในระบบไม่ได้เชื่อมต่อกัน จึงขอให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ชี้แจงในโครงการ และกิจกรรมที่มีการปรับแผน 
ในรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคมด้วย  

 

3.3 การลงข้อมูล ผลการดำเนินงานประจำเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.18 และ 2.1 - 2.6 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.6 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
1.ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และ

เด็กแห่งชาติ MCH Board Thailand 
ครั้งท่ี 1/2565 

 

ประธานการประชุม :  
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มติท่ีประชุมและข้อสั่งการเพ่ิมเติม  : 
1. เ ห ็ น ชอบ แ ต ่ ง ต ั ้ ง คณะ อน ุ ก ร รม กา รข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ง า นมา รด า และทา รก 

ปริกำเนิด  
2. มอบ กรมอนามัย ทบทวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ โดยให้มีภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาคเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
3. มอบ กรมอนามัย ประกาศและชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนและกำกับติดตามเพื่อลดการ

ตายมารดา และทารก แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
4. มอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานระดับประเทศในการดูแลรักษาและป้องกันเด็ก

พิการตั้งแต่กำเนิด ดังนี้ 
-  กำหนดกลไกการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด และการตรวจกรองทารกแรกเกิดโรค
พันธุกรรมเมตาบอลิกแบบเพ่ิมจำนวนโรค  

1. การประชุมเป็นไปตาม
กำหนด เนื่องจาก
คณะกรรมการตดิ
ภาระกิจเร่งด่วนร่วมกับ
คณะรัฐมนตรีในการลง
พื้นที่ตรวจสอบการ
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 

2. ห้องประชุมและสัญญาณ 
Conference มไีม่
เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

สรุปประชุม
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-
6_07.pdf 
One page ประชุม 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-
6_08.jpg 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_08.jpg
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_08.jpg
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_08.jpg
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_08.jpg
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_6/opdc_2565_idc1-6_08.jpg


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

-  ชี้แจงนโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน/ประสานความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานและ
เครือข่ายในพ้ืนท่ี 

5. มอบสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทบทวนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและเป้าหมายตัวช้ีวัดการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มีความเข้มข้นและสอดคล้องการ MICS  

6. มอบ กรมอนามัย ทบทวนตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อเปรียบเทียบกับสากล เน้นวัดคุณภาพบริการและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 

 
2.ทบทวน พิจารณามาตรฐานอนามัยแม่

และเด ็กสำหร ับสถานบร ิการและ
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 

1. ทบทวนเนื้อหา/มาตรฐาน การประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับ
สถานบริการ 

2. ทบทวนเนื้อหา/มาตรฐาน BFHI สำหรับสถานบริการ 
3. พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
4. พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

- 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 
3.ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทาง/

กิจกรรมการให้บร ิการฝากครรภ์
สำหรับประเทศไทย ตามคำแนะนำ
ของ WHO 2016 

1. ร่าง แนวทางการให้บริการฝากครรภ์สำหรับประเทศไทย ตามคำแนะนำของ WHO 
2016 

2. ร่าง กิจกรรมบริการการฝากครรภ์สำหรับสถานบริการ ตามคำแนะนำของ WHO 
2016 สำหรับประเทศไทย 

- 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4.ประชุมประชุมพัฒนา Platform Pink 

Book 
 

1. ทบทวนเนื้อหาโปรแกรม Pink Book Online 
2. ทบทวนข้อมูลหลังบ้าน Platform Pink Book 
3. ร่างรูปแบบการพัฒนา Platform Pink Book 

สัญญาณ Conference ไม่
เสถียร ระบบอินเตอร์เนต็ไม่ดี 
และช่องสัญญาณ
Conference ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

 
 

                                                   
                                                       
                

        
         

                                                   
                                                       
                

                                  
                            

                  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5.ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดา เขตสุขภาพท่ี 4 สระบุรี 

1. ทบทวนข้อมูลการติดเชื้อและการตายมารดาและทารกจากการติดเช้ือโควิด - 19 
2. ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 
3. มาตรการ/แนวทางการป้องกันเหตุเกิดซ้ำ 
4. แนวทางการขับเคลื่อการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ 
 
 
 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  
กิจกรรม 3 ประชุมคณะอนุกรรมการ
มารดาและทารกปริกำเนิด 
กิจกรรม 4 ประชุมคณะทำงานภายใต้
คณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริ
กำเนิด 

 
ปรับแผน เป็น กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

กิจกรรม 10 ประชุมผู ้เชี ่ยวชาญเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรพยาบาลคลินิกฝากครรภ์ 
 
กิจกรรม 9 ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
มาตรฐานอนาม ัยแม ่ และเด ็กและ
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
 

ปรับแผน เป็น กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
สำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด   

  

กิจกรรม 12 จัดทำระบบเฝ้าระวังและ
ดูแลเชิงรุกเพื ่อลดการตายมารดาและ
ทารกปริกำเนิด 
 

ปรับระยะเวลาการดำเนินงาน จากเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็น เดือนมกราคม - มีนาคม 
2565 งบประมาณคงเดิม  

  

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลลัพธ์ ร้อยละ 39.04 
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแมอ่ย่างเดียว               เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 65.77 

1.การประชุมคณะทำงานขับเคล ื ่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก ณ วันท่ี1 ธันวาคม 2564 

สำนักส่งเสริมสุขภาพและกองกฎหมาย กรมอนามัย ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติในปีงบประมาณ 2565 โดยมีการกำหนดบทบาท
หน้าที่และขอบเขตงานที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง มีการติดตามการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ อาทิ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ การปรับแก้
ประกาศกระทรวงฯ การจัดทำคำนิยามอาหารสำหรับเด็กเล็ก การพัฒนารูปแบบการเฝ้า
ระวังเชิงรุกและการรับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ 
 

เนื ่องจากมีการปร ับเปลี ่ยน
โครงสร้างภายในกองกฎหมาย 
กรมอนาม ั ย  ทำ ให ้ ม ี ก า ร
ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในแต่
ละกลุ่มงานด้วย 
 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2.การประชุมคณะทำงานขับเคล ื ่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล็ก เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ความแตกต ่างของฉลากอาหารสำหร ับทารกและเด ็กเล ็กตามมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งจะจัดทำเป็นแนวทางในการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ต่อไป 
โดยที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การละเมิดพระราชบัญญัติฯ ในมาตรา 15 
และโครงการวิจัยศึกษาความแตกต่างของฉลากอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

เมื่อมีการบังคับใช้มาตรา 15 
ความแตกต่างของฉลากอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก และ
เข้าส ู ่กระบวนการพิจารณา
เปรียบเทียบ ไม่สามารถตัดสิน
ชี้มูลได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
มีการตีความความแตกต่าง
ของฉลากฯ ท่ีแตกต่างกันไป 
 

 

หมายเหตุ 
กิจกรรม 5 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน

แ ผ น ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น บ ั ง ค ั บ ใ ช้
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 (2563-
2565) (จัดประชุมแบบhybrid) 

 

 
ปรับแผน เป็น กิจกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาช่องทางการปกป้อง ส่งเสริม 
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

  

กิจกรรม 11 ประชุมพัฒนาหลักสูตรการ
ส ่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่แบบ
ออนไลน์ 
กิจกรรม 13  บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนม
จากอกแม่สู่ลูก 

 

ปรับแผน เป็น กิจกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจาก
อกแม่สู่ลูก  

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ก ิ จกรรม  14  พ ัฒนา  Application 
โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอก
แม่สู่ลูก 

 

ปรับแผน เป็น กิจกรรม พัฒนาช่องทางการเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560  
 

  

ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free)  
ตัวชี้วัด 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน  
1.ประชุมหารือการพัฒนาสมดุบันทึก

สุขภาพนักเรียน yellow book และ 
Digital Platform ปี 2565  

 
 
 
 
 
 

การประชุมหารือการพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน  yellow book  และ Digital 
Platform ปี 2565 ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสขุภาพ 
ชั้น 3 อาคาร 7  โดยมีนายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริม
สุขภาพ เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้แทนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากสำนัก/กอง กรมอนามัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน  30 คน 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อพิจารณาร่างเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพของนักเรียน ช้ัน ป.1-4 
สรุปสาระสำคัญ 
พิจารณาร่างเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพของนักเรียน ช้ัน ป.1-4 โดยประกอบด้วยเนื้อหา 3 
ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของนักเรียน 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสุขภาพนักเรียน (ตอนท่ี 1 ผู้ปกครองบันทึกข้อมูล ตอนท่ี 2 
สำหรับครูประจำชั้น  ตอนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข) 
 ส่วนที่ 3 การสื่อสาร/การให้องค์ความรู้โดยเหมาะสมตามช่วงวัย และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

- การประชุมสำนักส ่งเสริมสุขภาพ คร ั ้งที่  
3/2565 ว ันท ี ่  27 ธ ั นวาคม 2564  
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 
ช้ัน 3 
เอกสารประกอบการประชุม 
https://drive.google.com/drive/folders/
1SoNiHFbuaEcrUKGoQsME4jLPhEvZT2j
6 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1SoNiHFbuaEcrUKGoQsME4jLPhEvZT2j6
https://drive.google.com/drive/folders/1SoNiHFbuaEcrUKGoQsME4jLPhEvZT2j6
https://drive.google.com/drive/folders/1SoNiHFbuaEcrUKGoQsME4jLPhEvZT2j6


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง
ข้อตกลงความร ่วมมือ (MOU) การ
พัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 
21 ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ปีงบประมาณ 2565 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
ณ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  
โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มวัยเรียน จาก 12 กระทรวง จำนวน 80 คน 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้เกิดการบูรณาร่วมกัน ในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็น
รูปธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์วิถีใหม่ในยุคดิจิทัล 
สรุปสาระสำคัญ 
1. ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21”  
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4 H (Head Hart Hand Health) และทบทวน MOU  

-  

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3.ประชุมขับเคลื ่อนโครงการเด็กไทย
สายตาด ี  ป ี งบประมาณ 2565 
“เตรียมการเด็กไทยสายตาดีในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ” 

 

การประชุมขับเคลื ่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565  ครั ้งที ่ 2 
“เตรียมการเด็กไทยสายตาดีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ณ 
ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย  
วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน
จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , SP ตา, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ , 
สำนักอนามัย กทม. , สปสช, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ห้างแว่นท็อปเจริญ , 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน 
วัตถุประสงค ์ 
เพื ่อเตรียมการดำเนินงานเด็กไทยสายตาดีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 และ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565 
 
สรุปสาระสำคัญ 

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2564 นักเรียนรับแว่นสายตา 
จำนวน 2,655 คน และเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมมอบแว่นสายตานักเรียน เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ระหว่างวันท่ี 4-14 มกราคม 2565  
     2.SP ตา พร้อมรับตรวจวินิจฉัย นักเรียนท่ีมีสายตาผิดปกติ  
     3. สปสช. สนับสนุนค่าแว่นสายตา 600 บาท/อัน เริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2565  
     4. การดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4.ประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทย
สายตาดีในกรุงเทพมหานคร 

 

การประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดยมี นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก SP ตา
, สปสช. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์,  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, ราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม., สำนักการศึกษา กทม., สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี, และคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 
50 คน 
มีวัตถุประสงค ์ 
เพ ื ่อหาร ือกำหนดแนวทางการดำเน ินงานโครงการเด ็กไทยสายตาด ี ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครให้มีรูปแบบในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตานักเรียนภายใต้การมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปสาระสำคัญ 
1. เช่ือมโยงข้อมูลโรงเรียนใน กทม. สังกัด กทม. สพฐ. เอกชน กับศูนย์บริการสาธารณสุข 

ภายใต้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี กทม. 13 แห่ง 
2. สำนักอนามัย กทม. เป็นหน่วยงานหลักในการคัดกรองสายตานักเรียน 
3. อปท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ส่งต่อ/ติดตาม)  
4. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความเช่ือมโยงของระบบข้อมูล สปสช. กทม. โดยการ
เบิกจ่ายผ่าน สปสช. เขต 13  
 

- 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี
ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)  

การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565 
“เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า” ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัย วัยเรียนวัยรุ ่น  สำนักส่งเสริม
สุขภาพ โดยมี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก SP ตา, สปสช., โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. , สสจ., สำนักอนามัย กทม.และศูนย์
อนามัย จำนวน 430 คน 
มีวัตถุประสงค ์ 

1.เพื ่อหาร ือแนวทางขับเคล ื ่อนการดำเนินงานโครงการเด ็กไทย สายตาดี 
ปีงบประมาณ 2565  

2.เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม “เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่
ดีกว่า” ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 
สรุปสาระสำคัญ 

1.ระบบการให้บริการสุขภาพสายตานักเรียน และ VISION 2020 
2.แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565 

และรูปแบบการจัดกิจกรรม “เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า” ในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ  

3.แนวทางการสนับสนุนการจัดบริการแว่นสายตาให้นักเรียนตามชุดสิทธิประโยชน์ 
4.ระบบเฝ้าระวัง กำกับติดตามและรายงานผล ผ่าน HDC (งานอนามัยโรงเรียน) 
 

- 

 

6.ประชุมพัฒนาระบบข้อมลูสุขภาพเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น  

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วย
สูตรลับฟันดีเด็กวัยเรียน 2-2-2 โดยจัดทำ Infographic และเผยแพร่ผ่าน Facebook 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  
มีวัตถุประสงค ์ 
 

- https://www.facebook.com/BureauofH
ealthPromotion/photos/a.14214758
58100676/3097201077194804/ 

https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion/photos/a.1421475858100676/3097201077194804/
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion/photos/a.1421475858100676/3097201077194804/
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion/photos/a.1421475858100676/3097201077194804/


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ด้วยวิธี 2-2-2  
สรุปสาระสำคัญ 
เผยแพร่การดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วยสูตรลับฟันดีเด็กวัยเรียน 2-2-2          ผ่าน 
Facebook สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Infographic ดังนี ้
   สูตรลับฟันดีเด็กวัยเรียน 2-2-2 

 - แปรงฟันอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน 
 -  แปรงฟ ันนาน 2 นาท ี  เพ ื ่ อ ให ้แน ่ ใจว ่ าฟ ันสะอาดและท ั ่ วถ ึ งครบ 

  ทุกซี่ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 
- งดกินอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อให้เวลาปากสะอาด นานที่สุด และลด

การเกิดจุลินทรีย์ในช่องปาก 
 

7.จัดจา้งบริหารจัดการข้อมูลระบบการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสรมิ สุขภาพและ
ความรอบรูด้้านสุขภาพของนักเรียน 
(Digital Platform HPS Plus-HL)  

 

จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลระบบการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียน (Digital Platform HPS Plus - HL) 
มีวัตถุประสงค ์ 

1.เพื่อบริหารจัดการข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)  

2.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

สรุปสาระสำคัญ 
1.บริหารจัดการข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนและใช้งานผ่าน

ระบบออนไลน์ (Online) 
2.นักเรียนสามารถทำแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึง

ประสงค์ของเด็กวัยเรียน ในรูปแบบ Online 
  

 https://hps.anamai.moph.go.th/ 
signin.php 
 

 

https://hps.anamai.moph.go.th/


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8.จัดกิจกรรม (Kick off) เปิดเรียนมั่นใจ 
ปลอดภัยไรโ้ควิด -19 และแถลงข่าว 
(New 
normal)  
 

มีการปรับเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังน้ี 
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา

ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้คณะทำงานฯ มีปฏิสัมพันธ์และเกิดการบูรณา
การงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปสาระสำคัญ 
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นของแต่ละหน่วยงาน 
1.2 ทบทวนและปรับร่าง MOU ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ 

ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ มาตรการในการติดตาม ประเมินผล MOU 
2.จัดกิจกรรม (Kick off) เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภยัไร้โควิด -19 และแถลงข่าว (New 

normal)  
 

 1.บันทึกขออนุมัติปรับแผน  
เลขท่ีสธ.0923.04/6735 ลงวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2564 
2.ภาพข่าวกิจกรรม 

 
 

หมายเหต ุ
กิจกรรม 22 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
วิพากษ์มาตรฐานโรงเรยีนส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)  

 
ปรับแผน เป็น กิจกรรมเดิม โดยเพิ่มงบประมาณและปรับระยะเวลาดำเนินการจาก ธ.ค.
64 เป็น ม.ค.-ก.พ. 65  

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

กิจกรรม 27 ประชุมหารือแนวทางการ
ดำเนินงานผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน
(ประชุมออนไลน์) 

ยกเลิกกิจกรรม โดยเปลี่ยนไปรวมกับกิจกรรม 28 ประชุมพัฒนาแนวทางการจัดทำ
หลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน และลดจำนวนครั้งของการจัดประชุม  

  

กิจกรรม 29 ประเมินหลักสูตรผู้พทิักษ์
อนามัยโรงเรียนในการเฝ้าระวังภัย
คุกคามสุขภาพและสรา้งเครือข่ายผู้
พิทักษ์อนามัยโรงเรยีนตามแนววิถีชีวิต
ใหม ่

ยกเลิกกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมในปี 2566    

กิจกรรม 34 จ้างเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และสรุปผลการสำรวจสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพเด็กพิเศษ 
 

ปรับระยะเวลาดำเนินการจาก เม.ย.65 เป็น พ.ค.-มิ.ย.65   

ตัวชี้วัด 1.18 จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
ความรอบรูสุ้ขภาพของประชาชน เขต
สุขภาพท่ี 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564  

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ตัวช้ีวัดจำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ทำให้ต้องปรับการประชุมเป็น
ออนไลน์แทน 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
ความรอบรูสุ้ขภาพของประชาชน เขต
สุขภาพท่ี 4 สระบรุี เมื่อวันท่ี 15 และ 
28 ธันวาคม 2564 

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ตัวช้ีวัดจำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ และแอพพลิเคชั่นท่ี
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประจำปี 2565 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ทำให้ต้องปรับการประชุมเป็น
ออนไลน์แทน 

 
 
 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้สุขภาพของประชาชน และ
พ ัฒนาช ุ ดองค ์ ค วามร ู ้ ด ้ า นกา ร
ขับเคล ื ่อนองค์กรส ุขภาวะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันท่ี 13และ 16 ธันวาคม 2564. ณ 
ห ้องประช ุมสมาคมส ่งเสร ิมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
อาคารกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงานตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรคณะทำงาน พัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานครั้งท่ี 3 /2564 
     
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ทำให้ต้องปรับการประชุมเป็น
ออนไลน์แทน 

  
4.การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา

ความรอบรู้สุขภาพของประชาชน เขต
สุขภาพที ่ 5 ราชบุร ี เมื ่อวันที ่ 29 
ธันวาคม 2564  

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ตัวช้ีวัดจำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ และแอฟพลิเคชั่นท่ี
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประจำปี 2565 

-  

5.การดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้
สุขภาพของประชาชน การและพฒันา
สถานพยาบาลพี่เลี้ยงกับการขับเคลื่อน
ศูนย์สุขภาพดีคนวัยทำงานขับเคลือ่น 
วันท่ี 23-24  ธันวาคม 2564 . ณ 
โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวด ี
กรุงเทพฯ 

ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสถานพยาบาลพี ่เล ี ้ยง เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการด้วยเครื่องมือสุขภาพเชิงบูรณาและการ
เข้าถึงแอฟพลิเคชั่นท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประจำปี 2565 

 

 

 

หมายเหตุ   
ปรับกิจกรรม เป็น ดำเนินการเก็บข้อมูล ประมวลผลการศึกษา สถานการณ์ด้านสุขภาพ

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

กิจกรรม 1 การวิเคราะห์ ศึกษา 
สถานการณ์ด้านสุขภาพคนวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ 
 

คนทำงานในสถานประกอบการ โดยลดงบประมาณ และขยายระยะเวลาจาก พ.ย.-ธ.ค. 
64 เป็น พ.ย.64-ส.ค.65  

กิจกรรม 2 พัฒนาและบำรุงรักษาระบบ
ชุดความรู้ 10 packagesแบบบรูณาการ 
เพื่อสร้างสุขภาวะดสีู่วิถียั่งยืน โดยเน้น
จัดทำเป็นแบบสื่อสังคมออนไลน ์

 

ปรับลดงบประมาณ โดยเกลี่ยงบประมาณไปใช้กิจกรรม 5 และ เพิ่มการจัดจ้างทำโล่
รางวัล   

  

กิจกรรม 3 ประชุมชี้แจง และวางแผน
การดำเนินงานขับเคลื่อนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพดีคนวัยทำงานในสถาน
ประกอบการสู่วิถียั่งยืน 

 

ปรับขยายระยะเวลาการดำเนินงาน เป็น พ.ย.-ธ.ค. 64 เป็น พ.ย.64-ม.ค.65 และ
เปลี่ยนเป็นประชุมออนไลน์ งบประมาณคงเดิม  

  

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 

1.อบรมโครงการพัฒนาศ ักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุค
ใหม ่ เพ ื ่อองค ์กรโปร ่งใส ประจำปี
งบประมาณ 2565 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย จัดอบรม ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เมื่อวันท่ี 
23 – 25 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

  
 
 
 
 
 

2. แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ปี 2565 

จ ัดทำแนวปฏ ิบ ั ต ิ  ในการย ืม เ ง ิ นราชการสำน ักส ่ ง เสร ิ มส ุ ขภาพ ป ี  2565 
ผู้อำนวยการฯ ลงนามวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งภายใน
สำนักฯ  

- https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf 
 

3. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP)  
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

- จัดทำแผน BCP ข้อ 8-12 ดังนี ้
8. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ 
9. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรทีส่ำคัญ 
10. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
11. ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
12. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
 

ความเข้าใจของผู ้จัดทำแผน 
BCP เนื่องจากยังไม่เคยมีการ
จัดทำแผน BCP ของหน่วยงาน
มาก่อน  

 

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิต ชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1. การประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา 
และเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต  สำนกั
ส่งเสริมสุขภาพ 

จัดประชุมแล้ว 3 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุม่
อนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสรมิสขุภาพ 
อาคาร 7 ช้ัน 5 หนังสือเชิญประชุม 
สรุปผลการประชุม 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/O
PDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_12.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_12.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
อนามัยว ัยทำงาน สำนักส ่งเสร ิมส ุขภาพ 
อาคาร 7 ช้ัน 5  
หนังสือเชิญประชุม 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_13.pdf 
สรุปการประชุม 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_14.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_14.pdf


 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
สถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม 

มีการประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และประกาศวัฒนธรรมองค์กร สส.คนทันสมัยใส่ใจที่ทำงานน่าอยู่ 

  

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. การประกวดหน ่วยงานท ี ่ ม ีการ
ดำเนินงานสถานที ่ทำงานน่าอยู ่น่า
ทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส 
และเกณฑ์สถานที ่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน (healthy 
workplace happy for life 2565) 

หน่วยงานในสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วมกิจกรรมดำเนินการประกวดหน่วยงานสถานที่
ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (best practice) และตรวจประเมินโดยคณะกรรมการแล้ว 1 ครั้ง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 



 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. การประเมินเพื่อวัดคณุภาพชีวิต
รายบุคคลและภาพรวมขององค์กร 

ผลการตอบแบบประเมิน จำนวน 86 คน/106คน 
ร้อยละ 84.90 

 ลายมือชื่อผู้ตอบแบบประเมิน 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_15.pdf 

 
5. ส่งเสรมิการออกกำลังกายและมีกิจกรรม

ทางกาย 
มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกาย 1 ฉบับ  https://hp.anamai.moph.go.th/web-

upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_17.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

6. Thai save Thai มีการแจ้งเวียนให้ประเมินทุกวัน รวมถึงส่งแนวทางการจัดการกลุ่มเสี่ยงให้บุคลากรทุกคน
รับทราบ 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2
565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_18.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 



7. การให้ความรูด้้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม (บอร์ดส่งเสริม
ความรอบรู้ /line สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ) 

จัดบอร์ดให้ความรูเ้รื่อง การออกกำลังกาย  
 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8. กิจกรรมส่งเสริมให้องค์กรมี
ชีวิตชีวา แบบ new normal 

กิจกรรมไหว้พระพรหมและอวยพรปีใหม่  

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

1. รายงานสถานะการณ์เงินงบประมาณ 
ปี 2565 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  

 
 

2. รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ย
งบประมาณ - รบจ.1 

รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ยงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ป
ไซตส์ำนักส่งเสรมิสุขภาพ ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th/repor
t-
date15/download?id=85307&mid=3
3899&mkey=m_document&lang=th&
did=27530 
 

3. สร ุปผลการเบ ิกจ ่ายงบประมาณ
ประจำเดือนธันวาคม 2564 ของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

รายงานผลประจำเดือนธันวาคม 2564  https://hp.anamai.moph.go.th/th/repor
t-
date15/download?id=85608&mid=3
3899&mkey=m_document&lang=th&
did=27637 
 
 
 
 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85307&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27530
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85307&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27530
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85307&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27530
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85307&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27530
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85307&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27530
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85608&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27637
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85608&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27637
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85608&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27637
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85608&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27637
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=85608&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27637


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการกพว. สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
2565  วันท่ี 29 ตลุาคม 2564 แจ้งเวียนไปทุกกลุ่มงานของสำนกัส่งเสริมสุขภาพ  
 

 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf 
 

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)  
ครั้งท่ี 1 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
ประเด็นสำคัญจากการประชมุ 
- ประกาศนโยบายส่งเสรมิให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู ้อย่างเป็นระบบสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2565  

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสขุภาพ (กพว.) 
2565  

- แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสรมิ สุขภาพ  
ปี 2565 

-การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
- ผลงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย ปี 2565 

ปัญหาอุปสรรค 
- คณะกรรมการบางกลุ่มติด

ราชการทำให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได ้

แนวทางการแก้ไข 
- ดำเนินการสรุปการประชุม  

One page ครั ้งท ี ่ 1 ว ันที่  
22 พฤศจ ิกายน 2564 
ผ ่านห ัวหน ้ากล ุ ่มบร ิหาร
ย ุทธศาสตร ์  และนำLine 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

- การส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565  
- ประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 2 วันจนัทร์ที่ 10 มกราคม 2564 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ /ขึ้น
เว็บไซด์สำนัก 

 
สรุปการประชุม One page ครั้งท่ี 1 วันที่ 

22 พ.ย.2564 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_16.pdf 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
วิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ      

ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่ม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) เมื ่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และดำเนินการจัดทำ
หนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่ม เมื่อวันท่ี 10พฤศจิกายน 2564 

 

 
Link : https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf 
 

3. สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคญั
และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

มีการสำรวจความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ของบุคลากร  สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ  (google forms) วันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 และ
สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ของ
บุคลากร  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ลงเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ปัญหาอุปสรรค 
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ยังมีปริมาณน้อย 
แนวทางการแก้ไข 
- ดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมาย

ท ั ้ ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ ผ ่ า น
คณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม 
ช่วยประชาสัมพันธ์ในการขอ
ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
และเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานต่อไป 

 

  
สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนางาน
วิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ของบุคลากร  

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร/การประชุมเพื่อการ
พ ัฒนางานว ิชาการและการว ิจ ั ยกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก     

ประชาสัมพันธ์การประชุม 
-ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศ
รัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ผ่าน Lineสำนักส่งเสริมสุขภาพ / คณะกรรมการกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 
ประชาสมัพันธ์ ผ่าน Lineสำนักสง่เสริม
สุขภาพ/คณะกรรมการกพว.สำนกัส่งเสริม
สุขภาพ 
 

 ประชาสมัพันธ์ ประชุมช้ีแจงแนวทาง การสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 
ประจำปี 2565  วันท่ี 22 ธันวาคม 2564  
เวลา 09.30 -12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดจัดประชุมชีแ้จงแนวทาง การสมัคร
และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวลัเลศิรัฐ  
ประจำปี 2565 
(>) ท่านที่สนใจสามารถรับชมผ่าน Youtube Live 
https://www.youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA 
(>) และ facebook live ของสำนกังาน ก.พ.ร.  
https://www.facebook.com/OPDCThailand/ 

ปัญหาอุปสรรค 
บุคลกรที่สนใจยังไม่สามารถเข้า
ร่วมประดังได้ตามวันเวลาดังกล่าว
เนื่องจากติดราชการ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
มีการประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่
สนใจสามารถรับชมผ่าน Youtube 
และ facebook 
 

 

 
ประชาสมัพันธ์ ผ่าน Lineสำนักสง่เสริม

สุขภาพ 
5. อบรมบ ุคลากรด ้ าน เทคโนโลยี

สารสนเทศเรื่อง การบริหารจัดการ
ข้อม ูล “Data Management & 
Data Analytics” 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเร ื ่อง การบร ิหารจัดการข้อมูล “Data 
Management & Data Analytics” วันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3  

ปัญหาและอุปสรรค 
บุคลากรบางท่านไม่สามารถ
เข ้ า ร ่ วมประช ุ มครบตาม
ระยะเวลาที่จัดประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

วัตถุประสงค์ เพื ่อให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการ
ทำงานของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆด้วยการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์กร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง 
การบริหารจัดการข้อมูล “Data Management & Data Analytics”สามารถประยุกต์ใช้
ข้อมูลกับการทำงานของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆด้วยการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์กร 

ทางทีมบร ิหารย ุทธศาสตร์
จ ั ดทำข ั ้นตอนการใช ้และ
สามารถให้คำปรึกษาสำหรับ
บ ุคลากรท ี ่ ไม ่สามารถเข้า
ประชุมได้ 

 
6. ส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการ

ข้อมูลและความรู ้  สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปี 2565   

 

จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ส่งผลงาน
วิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ อ้างถึง สธ0923.02/ว.7124 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2564 จัดส่งผลงานมายังกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อรวบรวมนำ
ขึ้นเวบ็ไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป 

จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความ
ร ่วมม ือข ้าราชการ พน ักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ ส่งผล
งานวิชาการ ว ิจ ัย  การจัดการ
ข ้ อม ู ลและความร ู ้  อ ้ างถึ ง  
สธ 0923.02/ว.7124 ลงวันที่ 
8 ธันวาคม 2564 จัดส่งผลงาน
มายังกล ุ ่มบร ิหารยุทธศาสตร์  
ภ า ย ใ น ว ั น ที่  
28 มกราคม 2565 เพื่อรวบรวม
นำข ึ ้นเว ็บไซด ์สำน ักส ่งเสริม
สุขภาพต่อไป 
 

 
หนังสือเวียนขอความร่วมมือข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ  และลูกจ้างประจำ ส่งผลงานวิชาการ วิจัย  

การจัดการข้อมูลและความรู ้

7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2564 – 2570 

 

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570  
ประเด็นสำคัญจากการประชมุ 

ปัญหาอุปสรรค 
- คณะกรรมการบางกลุ ่มติด

ราชการทำให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

1. การบรรยายถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สถานการณ์พัฒนาคนและความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ สู่แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2570  

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 
2570 ให้แต่ละกลุ่มวัยแสดงความคิดเห็นถึง ประเด็นการพัฒนา นโยบาย เป้าหมาย 
มาตรการกิจกรรมสำคัญว่าควรเป็นอย่างไร 

แนวทางการแก้ไข 
- ดำเนินการสรุปการประชุม 

One page ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ และนำ
Line สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
/ขึ้นเว็บไซด์สำนัก 

 

 
สรุปการประชุม One page วันท่ี 7 ธันวาคม 

2564และสรุปรายงานการประชมุ เสนอ
ผู้บริหาร 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75

876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_18.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_18.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8. การประเมินประสิทธิภาพแผนปฏบิัติ
ราชการส่งเสรมิสุขภาพ พ.ศ. 2564 
– 2570 ผ่าน google form 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2564  ส่งแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพแผนปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 ให้กับสสจ. ศูนย์อนามัย สำนัก กอง และ
ผู ้เกี ่ยวข้อง ร่วมตอบแบบประเมิน ภายในวันที ่ 27 ธันวาคม 2564 เพื ่อประเมิน
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 
– 2570 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด 

 

 
จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือตอบ

การประเมินประสิทธิภาพแผนปฏบิัติราชการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

พ.ศ. 2564 – 2570 
 

9. ตอบแบบสำรวจความต้องการเสนอผลงาน 
เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประจำป ีพ.ศ. 2565  

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ เสนอช่ือผลงานจำนวน 2 เรื่องในสาขา
รางวัลการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ได้แก ่
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สูก่ารเรยีนรู้ที่ดีกว่า 
2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เสนอช่ือผลงานท่ีจะส่งเข้ารับการประเมิน
รางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 ให้แก่ 
กพร.  
 

10. การส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล
ภาครัฐรางวัลการบริหารราชการแบ
มีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ 
2565 

ประชาสมัพันธ์หน่วยงานในการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลภาครัฐรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมสี่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                         
-หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณา  และแบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ   
ส่งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการรวบรวมส่ง 
กพร กรมอนามัยต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค 
จำนวนการส่งผลงานยังมี
จำนวนน้อย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

หนังสือแจ้งเวียนการส่งผลงานเพื่อสมัคร
ขอรับรางวัลภาครัฐรางวัลการบรหิารราชการ
แบมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ 2565 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrbIxXzWcsEvicpQhWlGjUsaExfY3r8nJZb7Vl9kK-uFDm_A/viewform?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrbIxXzWcsEvicpQhWlGjUsaExfY3r8nJZb7Vl9kK-uFDm_A/viewform?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrbIxXzWcsEvicpQhWlGjUsaExfY3r8nJZb7Vl9kK-uFDm_A/viewform?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrbIxXzWcsEvicpQhWlGjUsaExfY3r8nJZb7Vl9kK-uFDm_A/viewform?usp=mail_form_link


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

มีการประชาสัมพันธผ์่าน
คณะกรรมการ กพว.ของแต่ละ
กลุ่มในการความร่วมมือผู้สนใจ
ส่งผลงานตามวันเวลาที่กำหนด 
 

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 
เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลังใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_04.pdf 
 

2 .  ว ิ เ ค ร าะห ์ ช ่ อ งว ่ า ง  ( GAP) การ
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_05.pdf 
 

3. จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสรมิสขุภาพ ในระบบ DOC 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร 

 http://doc.anamai.moph.go.th/index.p
hp?r=str-
project/reportbyproject_n&orgID=5&b
udgetYear=2565 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYear=2565
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYear=2565
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYear=2565
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYear=2565


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ข้ึนไป ครบทุก
โครงการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_08.pdf 
 

5.  จ ัดทำมาตรการข ับเคล ื ่ อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ 
PIRAB 

- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ 
PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_06.pdf 
 

6. การกำกับ ตดิตามผลการดำเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
ให้เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC  
 - อัพเดทการอนุมัติปรับแผนปฏิบตัิ

การในระบบ DOC 
 

- กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็น
ปัจจุบัน    

- ตรวจสอบและรายงานการปรับแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพในระบบ DOC 
(ปรับแผนในระบบ DOC ในไตรมาสที่ 1 เรยีบร้อยแล้ว)  

   โดยระบบจะเปดิให้ปรับแผนอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันท่ี 15-30 มีนาคม 
2565) 

 http://doc.anamai.moph.go.th/index.p
hp?r=str-project/trackprojectlist 
 

7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในท่ีประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพทุกเดือนและเผยแพร่
ขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ในที่ประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน  

 

 1. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 1/2565 รายงาน
ผลเดือนกันยายน 2564 (เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2564) 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/trackprojectlist
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/trackprojectlist


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_11.pdf 

 
2. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 2/2565 รายงาน

ผลเดือนตลุาคม 2564 (เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_13.pdf 
 

3. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 3/2565 รายงาน
ผลเดือนพฤศจิกายน 2564 (เมื่อวันท่ี 
23 พฤสจิกายน 2564)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_14.pdf 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_14.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
คำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

- รายงานผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัตริาชการ  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนอบรม/สัมมนา 
จำนวน 1 กิจกรรม คือ การ
ประชุมใหญ่ประจำปีโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย ่ า  ต ้ านภ ัยมะ เร ็ ง เต้ านม 
งบประมาณ 70 ,000 บาท 
เน ื ่องจากสถานการณ ์การ
ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยัง
ไม่สามารถจัดประชุมที่มีการ
รวมกล ุ ่มคนจำนวนมากได้  
ท ั ้ งน ี ้  ก ิจกรรมด ังกล ่าวอยู่
ระหว่างการปรับแผนปฏิบัติ
การ 

1. ประชุมติดตามกำกับตัวช้ีวัด ครั้งท่ี 
1/2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/opdc_2565_11-01.pdf 
 
2. ประชุมติดตามกำกับตัวช้ีวัด ครั้งท่ี 
2/2565 

9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุก
เดือน 
 

- มีรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 (รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (30 ธันวาคม 2564) 
- มีผลการเบิกจ่ายผลการดำเนินงานการประชุมอบรม/สมัมนา  
  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 (ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 28.99)  
- มีการรายงานผลผลติครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ 
DOC4.0  

1. ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 1 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_15.pdf 
 
2. ผลการเบิกจ่ายการประชุมอบรม/สมัมนา 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_16.pdf 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_16.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

1. จัดทำโครงสร้างหน่วยงาน โดย
ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์
ติดต่อ E-mail เบอร์โทรศัพท์ และ
สถานที่ทำงาน 

ดำเนินการจัดทำโครงสรา้งหน่วยงาน โดยระบุชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ E-mail 
เบอร์โทรศัพท์ และสถานท่ีทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_21.pdf 
 

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทจุริต และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพลงนามในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งหนังสือเวียนแจ้งไปยังคณะทำงาน
ทุกคนในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_07.pdf 
 
 

3. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริต และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสรมิสรา้งคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมผีู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
สุขภาพเป็นประธานในการประชุมในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสง่หนังสือเวียนสรุป
การประชุมพร้อม Gap Analysis ในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_09.pdf 
 
 

4. จัดทำแผนขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด ท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรง่ใส (Integrity and Transparency Assessment : 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่บนเว็บไซตเ์มื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 
2564 แล้ว  

2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_10.pdf 

5. กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจำเดือน 

ดำเนินการแล้ว (ในสรุปการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2564 
เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ) 
 
 

 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meet
ing-
hp/download?id=85487&mid=3510
8&mkey=m_document&lang=th&did=
26465 
 

6. แสดงช่องทางการสื่อสารที่
บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วน
ร่วมในการรับรู้ การดำเนินงาน 
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดำเนินการจดัทำสื่อประชาสัมพันธ ์   

7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การเบิกจ่ายงบประมาณ/การยืม
เงินราชการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการจดัทำสื่อประชาสัมพันธ ์   
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8. ประชุมกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 

จัดประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ครัง้ที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 
2565  
 

  

9. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจรติ และเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสรมิลงนามในวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 รวมทั้งส่งแจ้งเวยีนประกาศดังกล่าว
และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว  

 1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_15.png 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/n
ews-anamai/207881 

 

 
10. ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงาน
การใช้งบประมาณของกลุ่ม เพ่ือ
ดำเนินการชี้แจงการใช้งบประมาณ
ของกลุ่มและของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ  

อยู่ระหว่างดำเนินการจดัทำสื่อประชาสัมพันธ ์
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงขอความ
ร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 (โอมิค
รอน) จึงทำให้การประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นไปได้ยาก จึงอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
บูรณาการทั้งด้านเอกสารราชการและด้านดิจิทัล   

  

 

          นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ /นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

  นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


