
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2565  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 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. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางสาวกมลชนก ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นายกชธนาณัฎชฐ์ โพธิมา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวศิรินทรา พินิจกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
17. นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18. นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
20. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
22. นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
23. นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส 3 
24. นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
25. นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2565 

 มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 

วารที่ 3 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

3.1 ขอให้ประเมินผลคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มอนามัยเด็ กวัยเรียน
วัยรุ่น และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน เพ่ือใช้ในการตรวจประเมินผลและบันทึกคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัดที่เป็น
เจ้าภาพ ในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC 4.0) ช่วงระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 
ดังนี้ 

1. Username และ Password ในการ Login ในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC 4.0) 
2. คู่มือการปฏิบัติงานการายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC 4.0) สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน ระดับที่ 4 และ 5 
ตัวชี้วัด 

3. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.18 และ 2.1 - 2.6 ประจำเดือน มกราคม 2565 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประจำเดือน มกราคม 2565 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวช้ีวัด 1.6 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
1. การดำเนินงานกำกับติดตามการตาย

มารดา 
ในช่วงเดือนมกราคม 2565 พบว่ามีมารดาตาย จำนวน 10 คน  
เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 มีมารดาตายรวมจำนวน 
48 คน 
− เขตสุขภาพที่ 1-12 มีมารดาตายจำนวน 47 คน 
− กทม.มารดาตายจำนวน 1 คน 

ไม่สามารถคำนวณการตายมารดา
เป็นอัตราส่วนได้ทันเวลาของรอบ
การรายงาน PA เนื่องจากต้องรอ
ข้อมูลเด ็กเก ิดมีช ีพจากระบบ
ข ้ อ ม ู ล  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
กระทรวงมหาดไทย 

จำนวนการตายมารดาจำแนกรายเขต
สุขภาพ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 

2565 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประชุมคณะทำงานทบทวนแนวทางการ
ฝากครรภ์ของประเทศไทยครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 

1. ปร ับปร ุง เน ื ้อหาค ู ่ม ือการฝากครรภ ์สำหร ับบ ุคลากร
สาธารณสุข 

2. มีมติให้จัดงานแถลงข่าว นโยบายการฝากครรภ์คุณภาพ
สำหรับประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 

 

 

 
 

3. แถลงข่าว “การฝากครรภ์คุณภาพ
สำหรับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2565 

1. ชี้แจงแนวทางการให้บริการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศ
ไทย ปี 2565 ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 

2. ชี ้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการฝากครรภ์จากแนว
ทางการเบิกจ่าย โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. เยี่ยมเสริมพลัง “วาระการเข้ารับ
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนภูมิภาคอาเซียน 
UNFPA” 

สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานผ่าน
โครงการ Safe Birth fer ALL เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตาย
มารดาและทารก โดยมีการนำร่องการดำเนินงานระบบเฝ้าระวัง
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 

 

 

 
5. ประชุมทีมพัฒนาเครื่องมือในการกำกับ

ต ิดตามการประเม ินมาตรฐาน งาน
อ น า ม ั ย แ ม ่ แ ล ะ เ ด ็ ก ส ำ ห รั บ
สถานพยาบาล และเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27-28 
มกราคม 2565 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 
2. การออกแบบเครื ่องมือในการกำกับติดตามการประเมิน

มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และ
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย            เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลลัพธ์ ร้อยละ 64.25 
ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว     เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 65.02 

1. การประชุมปรึกษาหารือโครงการ การ
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมีส่วนร่วม (ผ่าน
ระบบ Zoom) 

ในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) โครงการการ
สนับสนุนการกำกับติดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนจาก WHO CCS 

  

2. การประชุมเตรียมการพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการภาคีร่วม
ใจส่งนมส่งรักจากอกแม่สู่ลูก เมื่อวันที่ 
14 ม ก ร า ค ม  2565 (ผ ่ า น ร ะบ บ 
Zoom) 

ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงาน กำหนดการ
และพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการภาคีร่วม
ใจส่งนมส่งรักจากอกแม่สู่ลูก 

  

3. การประช ุมคณะทำงานข ับเคล ื ่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล ็ก เม ื ่อว ันท ี ่  18 มกราคม 2565 
(ผ่านระบบ Zoom) 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื ่อร ่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การละเมิดพระราชบัญญัติฯ ใน
มาตรา 15 และนำเสนอรายงานโครงการวิจัยศึกษาความแตกต่าง
ของฉลากอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

  

4. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการภาคีร่วมใจส่งนมส่งรักจากอก
แม่สู่ลูก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 

กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายทั้ง 5 หน่วยงาน จัด“โครงการ
ภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก”ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 
ปี ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - 2567 โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย 
วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจาก
อ ก แ ม ่ ส ู ่ ลู ก ”  พ ร ้ อ ม ด ้ ว ย  แ พ ท ย ์ ห ญ ิ ง ศ ิ ร ิ พ ร   
กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คุณชนิดา 
สมานจิตรผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท 
ขนส่ง จำกัด คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการบริษัท 

 https://www.anamai.moph.go.t
h/th/ news-anamai/42899 

• https://news.ch7.com/detail/5
46345 

• https://www.bangkokbiznews.c
om/ social/984975 

• https://www.dailynews.co.th/ 
news/706689/ 

https://www.anamai.moph.go.th/th/%20news-anamai/42899
https://www.anamai.moph.go.th/th/%20news-anamai/42899
https://news.ch7.com/detail/546345
https://news.ch7.com/detail/546345
https://www.bangkokbiznews.com/%20social/984975
https://www.bangkokbiznews.com/%20social/984975
https://www.dailynews.co.th/%20news/706689/
https://www.dailynews.co.th/%20news/706689/


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

นครชัยแอร์ จำกัด คุณธีลฎี พันธุมจินดา ผู ้อำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดและคุณกฤษดา  
อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ 
จำกัด 
 
 
 
 

• https://www.hfocus.org/conte
nt/ 2022/01/24307 

5. การประชุมคณะทำงานแผนงานโรคไม่
ต ิ ด ต ่ อ  ( CCS-NCD) ป ร ะ เ ด ็ น ก า ร
สนับสนุนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2565 (ผ่านระบบ Zoom) 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมคณะทำงานแผนงานโรคไม่
ติดต่อ (CCS-NCD) โดยนำเสนอในประเด็นการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ และนำเสนอโครงการการสนับสนุน
การกำกับติดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้โครงการให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

  

6. การประชุมคณะอนุกรรมการสื ่อสาร
ภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื ่อการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2565 

ในที่ประชุมร่วมพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) แผนขับเคลื่อน
การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนฯ 
และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/
%20th/news-anamai/209537 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/%20th/news-anamai/209537
https://milkcode.anamai.moph.go.th/%20th/news-anamai/209537


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวช้ีวัด 1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟนัผุ (Caries free)  
ตัวช้ีวัด 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
1. ประช ุมข ับเคล ื ่อนการดำเน ินงาน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (เตรียม
ความพร้อม, ติดตามความก้าวหน้า) 

1. ร่วมผลักดันนโยบายเปิดเรียนปลอดภัย โดยจัดทำข้อมูล
วิชาการ “สถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโอมิครอนในสถานศึกษา” เสนอผู้บริหารกรมอนามัย  
   - เสวนา โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องหยุดโรงเรียน 
   - นำเสนอในที่ประชุม ศบค. 
   - แถลงข่าว มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย 
   - เสวนา เปิดเรียน On Site อย่างไร ? ให้ปลอดภัยและ

มั่นใจ เมื่อต้องเผชิญเหตุ 
 
2. จัดทำข้อมูลสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลายช่องทาง 
   - สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ NBT “การรับมือเปิดเรียนแบบ  

On-site” 
   - ออกรายการโทรทัศน์ รายการ...เคลียร์คัด ชัดเจน  
      “เปิดเทอม! ยุคโควิดระลอกนี้ สถานศึกษามีวิธีรับมือ

อย่างไร” 
   - ทบทวนแผนเผชิญเหตุ พร้อมสื่อสาร/สนับสนุนให้กับ ศอ. 

สสจ. 
 
3. ลงพื ้นที ่ตรวจเย ี ่ยมเสริมพลังการเป ิดเร ียน On site 

ปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานศึกษา วันที่ 25 มกราคม 
2565 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 
   โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

           ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการ กพฐ.  
           นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

           นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุข 

           ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ สช.  
           นายวิญญู สันติภาพวิว ัฒนา ศึกษาธิการจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  
ผู ้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลธนบุร ี 2 และคณะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคณะ ผู ้อำนวยการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา กทม. ผู้บริหารสำนัก/กอง 
กรมอนามัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกรมอนามัย จำนวนรวม 30 คน 

โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบเปิดเรียนตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้มี
เด็กและครูติดเชื้อในชุมชนและโรงเรียน แต่ไม่มีการระบาดใน
โรงเรียนและไม่เคยปิดเรียน เด็กจึงได้เรียนได้เล่น อย่างเต็มที่ เป็น
ต้นแบบ Sandbox Safety Zone in School แบบโรงเรียนไป-
กลับ จุดเด่นคือ ทักษะของโรงเรียนในการนำมาตรการไปใช้
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ดีเยี่ยมทั้งฝ่ายสาธารณสุข พื้นที่ ชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมผู้ปกครองที่เปิดเวทีร่วมแรงร่วมใจกัน
บนพื้นฐานวิชาการและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
4. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดการเรียนการสอน On site 

ปลอดภัยจากโควิด-19  ในสถานศึกษา วันที ่ 31 มกราคม 
2565 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 

โ ดยม ี  น า งส าวตร ี น ุ ช  เท ี ยนทอง  ร ั ฐ มนตร ี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ     

        นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

        นายประพัทธ์  รัตนอรุณ รองเลขาธิการ สช.ศธ.  
        นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงสาธารณสุข  
        แพทย์หญิงสุธ ี สฤษฏ์ศิร ิ ผู ้อำนวยการศูนย์บริการ

สาธารณสุข 67 ทวีว ัฒนา กทม. และผู ้เก ี ่ยวข้อง 
จำนวนรวม 20 คน 

    โรงเรียนเพลินพัฒนาเปิดทำการเรียนการสอน On site 
โดยไม่มีการปิดโรงเรียน พบผู้ติดเชื้อยืนยันหลายคน แต่ไม่พบการ
ติดเชื้อแพร่ระบาดในโรงเรียน มุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรู้และมา
เรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการความ
ร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองอย่างเข้มแข็งกำหนดแนว
ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข จัดให้มี War room ตลอด 24 ชม. และแผนเผชิญ
เหตุรองรับ ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวัง สุ่มตรวจ ATK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประช ุมต ิดตามความก ้าวหน ้าการ
ดำเน ินงานตามข ้อตกลงความร ่วมมือ 
(MOU) การพัฒนาศักยภาพเด ็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21  

ปรับระยะเวลาดำเนินการการประชุมฯ เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 
  
 
 

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. ประช ุมต ิดตามความก ้าวหน ้าการ
ดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีตาม
แนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) (ประชุม
ออนไลน์) 

1. ประชุมขับเคลื ่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 
2565  
“เตรียมการจัดกิจกรรมมอบแว่นสายตานักเรียน “เด็กไทย

สายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู ่การเรียนรู ้ที ่ด ีกว่า” ในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
สมบูรณ์ วัชโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกกรมอนามัย ผ่านระบบ 
Zoom meeting 

วัตถุประสงค์ เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแสยกระดับคุณภาพการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองสายตา
นักเรียน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ส่งเสริมสุขภาพ
สายตานักเรียน มุ่งให้นักเรียนมีการมองเห็นทีดี และได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 

สรุปสาระสำคัญ 
1. แจ้งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1510/2564 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี 
ปีงบประมาณ 2565 

2. หารือการเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีวิถี
ชีวิตใหม่สู่การเรียบนรู้ที่ดีกว่า มอบแว่นสายตานักเรียนใน
โอกาสวันเด็กแห่งาติ  

3. พิจารณาแนวทางปฏิบัติ การคัดกรองสายตา และการแก้ไข
ปัญหาสายตาผิดปกติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารรา
ปรับเพิ่มเติม แก้ไข 

4. หารือการเตรียมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตานักเรียน ตามแนววิถีชีวิต
ใหม่ ปี 2565 

 
 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. อบรมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรในการ
เฝ้าระวังคัดกรองสายตานักเรียนตามวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) (อบรมออนไลน์) 
 

ปรับระยะเวลาดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นเดือน เมษายน 2565   

5. จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เด ็กไทย
สายตาดีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติตามแนว
วิถีชีวิตใหม่(New normal) 

1. จัดกิจกรรม “เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่
ดีกว่า” 
มอบแว่นสายตานักเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 
28 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 
โดย นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เยี่ยมชม

นิทรรศการ “เด็กไทยสายตาดีวิถีใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า”และ
มอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียน จำนวน 5 ราย 

โดย นายอน ุท ิน ชาญว ีรก ูล รองนายกร ัฐมนตร ี  และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข  
พร้อม รองปลัดประทรวงสาธารณสุข (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์) 

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 
รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี 

รองอธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

ประธาน Service Plan สาขาตา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้
การต้อนรับ และประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยสายตาดี วิถีชีวิต
ใหม่ และมอบแว่นสายตานักเรียนในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ปี 
2565 
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2. แถลงข่าวแว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ สิทธิประโยชน์บัตร
ทอง ของขวัญเพื ่อเด็กไทยสายตาดี 6 มกราคม 2565 ณ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธาน
การแถลงข่าว ร ่วมกับ รองเลขาธิการ สปสช. ประธานราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบร ิการส ุขภาพ (service plan) สาขาตา และ
ผู ้จัดการกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา แถลงข่าว 
"แว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ สิทธิประโยชน์บัตรทอง 
ของขวัญเพื ่อเด็กไทยสายตาดี" และมอบแว่นสายตาให้กับ
นักเรียน จำนวน 4 คน เป็นกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองสายตา
นักเรียน ป.1 ทุกคน ทั่วประเทศ กรณี สายตาผิดปกติ ส่งต่อรับ
การตรวจวินิจฉัยสายตาเด็ก และตัดแว่นให้ฟรี เพื่อค้นหาความ
ผิดปกติสายตานักเรียน รับการรักษาหรือตัดแว่นสายตา โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
 

 
 

 

6. ประช ุมเตร ียมการการเพ ื ่อจ ัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ในยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือนจริง (Virtual 
meeting) (ประชุมออนไลน์) 

การจัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจ้าง
จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ ่นในยุคดิจิทัล  รูปแบบเสมือนจริง 
(Virtual meeting) ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 
(New HPS Plus HL) ป ีงบประมาณ 2565 เม ื ่อว ันท ี ่  31 
มกราคม 2565 สรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้ 
1.กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือน
จริง (Virtual meeting) ในวันที ่ 1 เมษายน 2565 โดยมี
อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ผู ้บริหารกรมอนามัย นักวิชาการส่วนกลาง ศูนย์อนามัย 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

2.กำหนดขอบเขตการจัดงานในภาพรวม เช่น การออกแบบพิธี
มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ การถ่ายทำภาพนิ่งและการตัดต่อ 
การจัดเตรียม ติดตั้ง ดูแล และควบคุมอุปกรณ์ รวมถึงการ
เตรียมสถานที่ การบันทึกภาพ เป็นต้น 

 

 
 

7. จัดจ้างทำหลักสูตรครูเชี ่ยวชาญงาน
อนามัยโรงเรียนยุคใหม่ (E-Learning) 

ปรับระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ซึ ่งจะจัดกิจกรรมร่วมกับกอง
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 
 

  

8. ประชุมหารือการพัฒนาสมุดบันทึก
ส ุ ขภ าพน ั ก เ ร ี ยน  Yellow book และ 
Digital Platform (ประชุมออนไลน์) 

ประชุมข้อมูลสมุดสุขภาพประชาชนแบบดิจ ิท ัล ว ันที ่  11 
มกราคม 2565 กองแผนงาน กรมอนามัย  

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา ปรับเนื้อหา โครงสร้างการจัดทำ
สมุดบันทึกและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มวัย 

สรุปสาระสำคัญ 
มีการพิจารณาและปรับปรุงข้อมูลสำหรับการพัฒนาสมุดบันทึก

สุขภาพนักเรียน Yellow book และ Digital Platform ในหมวด
ต่างๆ ดังนี้ 

- หมวดข้อมูลส่วนบุคคล  
- หมวดข้อมูลสุขภาพท่ัวไป 
- หมวดทางข้อมูลทางการแพทย์ 
- หมวดการประเมินคัดกรอง 
- หน้าต่างการแสดงการรายงานผล 
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9. ประช ุมพ ัฒนาแนวทางการจ ัดทำ
หลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน(ประชุม
ออนไลน์) 
 

ปรับระยะเวลาดำเนินการเป็นในไตรมาส 3-4   

10. ประชุมออกแบบเครื่องมือและกำหนด
กรอบสำรวจภาวะส ุขภาพเด ็กพ ิ เศษ 
(ประชุมออนไลน์) 
 

ปรับระยะเวลาดำเนินการเป็นในไตรมาส 3-4   

11. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
แบบองค์รวม (ประชุมออนไลน์) 
 

ปรับระยะเวลาดำเนินการเป็นในไตรมาส 3-4   

ตัวช้ีวัด 1.18 จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

1. การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  
ครั้งที่ 3 /2564 

โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอนามัยวัยทำงานส่งตัวแทนเข้าร่วม
การประชุมและเป็นวิทยากรพัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 
3 /2564 เมื ่อวันที ่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมาคม
ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานอาคารกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผ่านระบบZoom meeting 
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ระดับเทคนิคชั้นสูง) ใน
ในสถานประกอบการในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
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2. การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบชุด
ความรู้ 10 packages แบบบูรณาการ
เพ่ือสร้างสุขภาวะดีสู่วิถียั่งยืน โดยเน้น
จัดทำเป็นแบบสื่อสังคมออนไลน์ 

1. การเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยาการอบรมพัฒนาแกนนำ
ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเรื่องการใช่
ชุดความรู้ 10 Packages เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและผ่าน
ระบบ Zoom meeting 

2. ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและติดตามปัญหาอุปสรรคคลัส
เตอร์วัยทำงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
รับทราบปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงานของคลัสเตอร์วัย
ทำงานพร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

3. การร่วมประชุมวิสามัญสุขาภิบาลตลาดฯ กับสำนักอนามัย 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 , 17 , 24 และ 31 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุม อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพฯ 2 ดินแดง 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับสาระสำคัญ ดังนี้  
-  ได้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการ
เช่น ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โรงแรม
ในสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดสด สถานดูแลผู้สูงอายุ  และการ
เตร ียมความพร ้อมเทศกาลตร ุษจ ีน ประจำป ี  2565  
- ได ้มาตรการ Covid Free Setting ของภาคร ัฐให ้สถาน
ให้บร ิการนำใช ้ในสถานที ่ด ังกล ่าวเพื ่อเป ็นมาตรการที่
ภาคเอกชนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาด
โรค COVID-19 และ3. ได้ข้อสรุปตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนด้วยความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อประโยชน์สูงสุด
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการแรงงานในระบบกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพกาย-ใจ-การเงิน เมื่อวันที่ 14 

 

 
 

ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและ
ติดตามปัญหาอุปสรรคคลัสเตอร์วัย

ทำงาน 
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มกราคม 2565 ผ่านระบบ onsite และระบบ ZOOM ณ 
ห้องประชุมกลุ ่มอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย โดยสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอนามัยวัยทำงานส่งตัวแทนเข้าร่วมการ
ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการแรงงานในระบบกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพกาย-ใจ-การเงิน จัดโดยโครงการฟื้นฟู
ค ุณภาพชีว ิตกล ุ ่มแรงงานในระบบภาคการผลิตที ่ ได ้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนัก
สร้างสรรค์และโอกาส (สำนัก ๖) สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยร่วมมือกับกลุ่มอนามัยวัย
ทำงาน กรมอนามัยและศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

5. ประชุมประเด็นความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กรมอนามัย ร ่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส ิ ่ งแวดล ้อม กรมควบคุมโรค ภายใต ้  Platform GOOD 
FACTORY PRACTICE (GFP) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 
เพ่ือบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ในพื ้นที ่ เฉพาะ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบ
ก ิ จการ  ภ าย ใต ้  Platform GOOD FACTORY PRACTICE 
(GFP) 

6. ประชุมผลการดำเนินงานและติดตามปัญหาอุปสรรคคลัสเตอร์
วัยทำงาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคการขับเคลื ่อนงานของคลัสเตอร์วัยทำงาน
พร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

 

 

 
การประชุมวิสามัญสุขาภิบาลตลาดฯ 

กับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ 

 

 
ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ
แรงงานในระบบกับการเปลี่ยนแปลง

ด้านสุขภาพกาย-ใจ-การเงิน 
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ประชุมประเด็นความร่วมมือการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมอนามัย 
ร่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

ภายใต้ Platform GOOD FACTORY 
PRACTICE (GFP) 

ประชุมผลการดำเนินงานและติดตาม
ปัญหาอุปสรรคคลัสเตอร์วัยทำงาน 

 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาสุขภาพ

ในสถานประกอบกิจการ (Health 
Promoter)  

การประชุมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบ
กิจการ (Health Promoter) เม ื ่อว ันที ่  11 – 12 มกราคม 
2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 
จ ังหวัดนนทบุร ี เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมที ่ผ ่านการเร ียนรู้
ภาคทฤษฎี ผ่านรูปแบบออนไลน์แล้ว มีทักษะ ความรู ้ และ
ทัศนคติที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ในสถาน
ประกอบการ โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ (10 Packages) เรียนรู้

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ผ่านการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองและแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
ร่วมกัน 

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

(Health Promoter) 
 
 
 
 

4. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน
ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการลง Platform  

การเข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยาการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะทำงานด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการลง 
Plat form ณ.ว ันท ี ่  28 ธ ันวาคม 2564 ณ ห ้องประชุม
พญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและผ่านระบบ Zoom 
meeting 
 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็ง 

การประชุมกับผู้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2565 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน ได้พบปะพูดคุย ใน
เรื่องการดำเนินงานโครงการสร้างคนรุ่นใหม่สู้ภัยมะเร็ง ภายใต้
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
กับฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือปรึกษาหารือแนวทา
การดำเนินงานโครงการสร้างคนรุ ่นใหม่สู ้ภ ัยมะเร็ง ภายใต้
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ 

 

 

ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 

1. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์ 

จัดทำ ร่าง แผน BCP ข้อ 1-12 เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป จัด
ประชุมคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อร่วมพิจารณา ก่อน
เสนอผู้อำนวยการลงนาม 

ความเข้าใจของผู้จัดทำแผน BCP 
เนื ่องจากยังไม่เคยมีการจัดทำ
แผน BCP ของหน่วยงานมาก่อน 
 

 
 
 
 
 
 

2. รายงานข้อสังเกตจากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

สรุปรายงานผลการปิดตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สื่อสารให้คณะกรรมการควบคุมภายในทราบ 
เพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตต่อไป  

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-
1_28.pdf  
 

ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิต ชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1. การประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

ดำเนินการจัดการประชุมฯ แล้ว 4 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มกราคม 2564 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_21.pdf 
 

 
 

2. กา ร ป ร ะกว ด ห น ่ ว ย ง าน ท ี ่ ม ี ก า ร
ดำเน ินงานสถานที ่ทำงานน่าอย ู ่น่ า

ผลการตรวจประเมินหน่วยงานในสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วม
กิจกรรมดำเนินการประกวดหน่วยงานสถานที่ทำงานน่าอยู ่น่า

 ประกาศผลรางวัลปลายปี 
งบประมาณ 2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_21.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส 
และเกณฑ์สถานที ่ทำงานน ่าอย ู ่น่า
ทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีว ิตและ
ความส ุ ขของคนทำงาน  (healthy 
workplace happy for life 2565) 

ทำงาน (best practice) และตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
แล้ว 1 ครั้ง(จะดำเนินการตรวจ 3 ครั้ง)  
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2564  
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2565  
ครั้งที่ 3 จะตรวจเฉพาะเอกสารการดำเนินงานตามเกณฑ์มี
ชีวิตชีวา 
 

 
 

 
 



3. การวัดดัชนีมวลกาย ดำเนินการส่งผลการชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดรอบเอว ผ่าน google 
form จำนวน 96 คน จาก 99 คิดเป็นร้อยละ 96.97 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
1 ครั้ง/ปี 

เมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2565 พบว่ามีบุคลากรเข้าทดสอบ
จำนวน 86 คน จาก 99 คน ร้อยละ 86.86 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_24.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_24.pdf


 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ หิ้วปิ่นโต 
โชว์เมนูผัก ลดหวาน มัน เค็ม 

เดือนมกราคม 2565 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน ร่วมนำอาหารจาก
เมนูผักมาจากบ้านในกิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์เมนูผัก 

 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม กลุ่มอนามัยวัย
ทำงาน  
 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

6. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม (บอร์ดส่งเสริมความ
รอบรู้ /line สำนักส่งเสริมสุขภาพ) 

ความรู้ด้านโภชนาการ 7 วัน กินผัก 7 สี ผ่านทางไลน์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ไลน์กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ความรู้ด้านการลด
น้ำหนัก จัดไว้ให้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 ผ่านทางไลน์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ไลน์กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

7. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของ
บุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วย
โปรแกรม CV Risk Score 1 ครั้ง/ปี 

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว จำนวน 71 คน 
จาก 79 คน ผลงาน ร้อยละ 89.87 ของบุคลากร อายุ 35 ปีขึ้น
ไป (ไม่รวมจ้างเหมา) ได้รับประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้น
เลือดหัวใจและหลอดเลือด ด้วยโปรแกรม CV Risk Score 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_20.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8. เชิญชวนบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ
เข้าร่วมกิจกรรม 7 Weeks Fit @ 
Home 

มีการจัดกิจกรรมเคล็ด (ไม่) ลับ หุ่นดี กับ 7 WEEKS ให้คุณ
ตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของคุณในปีนี้ผ่านทางเฟสบุค 
แฟนเพจ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี 

 

 
9. การประเมินเพ่ือวัดคุณภาพชีวิต    

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
  https://hp.anamai.moph.go.th/w

eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_26.doc 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_26.doc
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_26.doc
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_26.doc
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_26.doc
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_26.doc
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_26.doc
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_26.doc


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
 

10. ผลลัพธ์จากร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

  

 
 
โดยในรอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพที่มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติลดลง จากรอบ 5 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ 2564   
 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

11. กิจกรรมสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ในการทำงาน 

  

 
12. ประชุมเพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 
  

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

13. การส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต happy 
money happy retirement เก็บ
ออมวันนี้ เกษียณสดใส 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเก็บออม 
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

14. กิจกรรมส่งเสริมให้องค์กรมีชีวิตชีวา 
แบบ new normal 

กิจกรรมที่ 1 ไหว้พระพรหมและอวยพรปีใหม่  
ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีกิจกรรมไหว้ศาลพระรพรม
และศาลตายายร่วมกับบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในวารดิถี
ขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
กิจกรรมที่ 2 ทำบุญสำนักส่งเสริมสุขภาพและสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักส่งเสริม
สุขภาพและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ณ.ศูนย์เด็กเล็ก
วัลลภ ไทยเหนือ เวลา 09.19 น. และรับประทานอาหาร 

 

 

ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ - รบจ.1 

 
 

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม 
รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 
15 มกราคม 2565 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th
/report-
date15/download?id=86232&
mid=33899&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=27851 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86232&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27851
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86232&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27851
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86232&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27851
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86232&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27851
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86232&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=27851


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำเดือนมกราคม 2565 ของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

รายงานผลประจำเดือนมกราคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565  

 https://hp.anamai.moph.go.th/th
/report-
date15/download?id=86848&
mid=33899&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=28028 
 

ตัวช้ีวัด 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)  
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
ประเด็นสำคัญจากการประชุม 
• แนวทางการส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่

รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2565 
 - ชี้แจงTimeline กำหนดการและขั้นตอนการส่งผลงานกรม

อนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 
• การส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565  
 - ขอความร่วมมือให้บุคลากรส่งผลงาน ภายใน 28 มกราคม 

2565 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป 

• การส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 
 - สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสนอชื่อผลงานจำนวน 2 ผลงาน 

ได้แก่ 
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า (กลุ่ม
อนามัยวัยเรียนวัยรุ่น)  

ปัญหาอุปสรรค 
- คณะกรรมการบางกลุ่มติด
ราชการทำให้ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ 
แนวทางการแก้ไข 
- ดำเน ินการสร ุปการประชุม 
One page /สร ุปรายงานการ
ประช ุม คร ั ้ งท ี ่  2 ว ันท ี ่  10 
มกราคม.2565 ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ และนำLine 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ /ขึ ้นเว็บ
ไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

One page สรุปการประชุม กพว.
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web- 
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86848&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28028
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86848&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28028
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86848&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28028
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86848&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28028
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=86848&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28028
https://hp.anamai.moph.go.th/web-%20upload/4xceb3b571ddb70741
https://hp.anamai.moph.go.th/web-%20upload/4xceb3b571ddb70741


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2564 - 2570 (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) โดยผู้ที่
ประสงค์จะส่งผลงานเพิ่มเติมสามารถส่งได้ถึงวันที่ 14 
มกราคม 2565  

• ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุก
กลุ่มฝ่าย นำเสนอโดยผู้แทนกลุ่ม 

ในภาพรวมอยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยของ
กลุ่ม ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

สิ่งท่ีต้องดำเนินการต่อ  
1. ติดตามการส่งผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและ

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 
2. เสริมพลังในการพัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการ

ความรู้ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และคำแนะนำต่างๆ ในการ
ประชุมกพว. สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งต่อไป 

 

bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf 

สรุปรายงานการประชุม กพว.สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d 
/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_25.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. การส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการ
ข้อมูลและความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปี 2565   

จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ ส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการ
ข้อมูลและความรู ้ อ้างถึง สธ0923.02/ว.7124 ลงวันที ่ 8 
ธันวาคม 2564  จัดส่งผลงานมายังกลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายในวันที ่ 28 มกราคม 2565 เพื ่อรวบรวมนำขึ ้นเว็บไซด์
สำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
สรุปการส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้   
เดือนมกราคม 2565 มีจำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 89 

ข้อมูล  ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา16.00น 

กลุ่ม 
จำนวน(คน) 

ส่งผลงาน ไม่ได้ส่ง รวม 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 17 1 18 
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 10 1 11 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 12 2 14 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 10 4 14 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 10 0 10 
กลุ่มอำนวยการ 30 4 34 

                                รวม 90 11 101 

ปัญหาอุปสรรค 
จำนวนผู้ส่งผลงานยังมีจำนวน
น้อย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ก า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์ ผ ่ า น
คณะกรรมการ กพว.ของแต่ละกลุ่ม
ในการความร ่วมม ือข ้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ 
ส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการ
ข้อมูลและความรู้   
* * ปร ับขยายเวลาการส ่งผลงาน 
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
เพ ื ่อดำเน ินการสร ุปข ้อม ูลตอบ
ตัวชี้วัดต่อไป 

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

th/km-research-person 
 

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


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. การส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ   สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสนอชื่อผลงานจำนวน 2 ผลงานดำเนินการ
จัดส่งวันที่ 17 มกราคม 2565  
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า (กลุ่มอนามัยวัยเรียน

วัยรุ่น)  
2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 

2570 (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากระยะเวลาเตรียมผลงาน
น้อยและผู้ส่งผลงานติดภาระกิจ
ต่างๆทำให้การจัดส่งผลงานล่าช้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ประสาน กพร.กรมอนามัยขยาย
เวลาการจัดส่งผลงาน 

 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ

ยกระดับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565  
ประเด็นสำคัญจากการประชุม 
รูปแบบการประชุม อภิปราย โดย  นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด และผู้
ส่งผลงาน ฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
การเลือกประเภทผลงานไม่ตรง
กับเกณฑ์คัดเลือกพิจารณา
ผลงาน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

Onepage สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและยกระดับการสมัครขอรับ
รางวัลเลิศรัฐ   
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

• การนำเสนอผลงาน โดยผู้ส่งผลงาน จำนวน 38 เรื่อง และ
อาจารย์ให้ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงผลงานให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์ของสำนักงาน กพร.  

• สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงาน จำนวน 2 เรื่อง  
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า 
2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. 2564 – 2570 
การดำเนินงานต่อไป 
หน่วยงานที่ส่งผลงานทบทวนปรับแก้ไขผลงานที่จะส่งขอรับรางวัลให้
เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา  และดำเนินการจัดส่ง
มาที่กพร.กรมอนามัย ภายในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป 

ดำเนินการปรับแก้ไขตาม
คำแนะนำในที่ประชุม 
 

75876bc41d/tinymce/OPDC/OPD
C2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_22.pdf 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. การประชุมเพ่ือเตรียมการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15  
พ.ศ.2565 (คณะกรรมการวิชาการ) 

การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนาม ั ยส ิ ่ งแวดล ้ อมแห ่ งชาต ิ  คร ั ้ งท ี ่  15 พ .ศ .2565 
(คณะกรรมการวิชาการ) วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 
ประเด็นสำคัญจากการประชุม 
(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 
2565ธีม (Theme) การประชุมจากการเสนอในการประชุมวนัที่ 
17  มกร าคม  2565  1) Healthy active living in Covid 
situation 2) Active living beyond Covid 3) Healthy active 
living beyond Covid 4) Living with Covid กรอบเนื้อหา และ
ร่างกำหนดการประชุม Plenary 3 ห้อง (ห้องที่ 1 ตามธีมงาน /
ห้องที่ 2 มอบเจ้าภาพรอง/ห้องที่ 3 มอบเจ้าภาพหลัก) Parallel 
8 ห้อง Oral presentation 5 ห้อง (รวมห้องนำเสนอผลงานกรม
อนามัยในระดับสากล) 
ทางทีมเลขาคณะกรรมการวิชาการ  
ทำหนังสือถึง Cluster 4 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอให้
เสนอชื ่อห้องย่อยในการประชุมจำนวน 2 ห้องย่อย/  cluster 
หัวข้อการจัดนิทรรศการ จำนวน 1 หัวข้อ *กำหนดส่งวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565 การเชิญหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ เช่น 
องค์กร/หน่วยงาน ที่กรมอนามัยร่วมทำ MOU องค์การยางแห่ง
ประเทศไทย 
 

 

 

5. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2564 

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้ง
ที่ 1/2564 วันที่ 31 มกราคม 2565 
ประเด็นสำคัญจากการประชุม 
1. บทบาทหน้าที ่ของคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจ ัยและ
นวัตกรรม  

  
 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ระบบและกลไกการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของกรม
อนามัย 
3. การแลกเปลี ่ยนร่วมกันประเด็นการวิจ ัยและการพัฒนา

นวัตกรรมของกรมอนามัย โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
สิ่งท่ีต้องดำเนินการต่อ  
1. สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้เกิดการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

แนวคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการและวิจัยใน
หน่วยงาน ประเด็น function Agenda Area 

2. คัดเลือกบุคลากรตรงเป้าหมาย เหมาะสมเข้าร่วมการประชุม  
   - R2R (คนที ่มีผลงานหรืออยู ่ระหว่างทำผลงาน ) ซึ ่งจะจัด

ประชุมในวันที่21-22 กุมภาพันธ์ 2565   
   - การอบรมจริยธรรมการวิจัย(EC)(คนที่กำลังจะทำผลงาน ขอ

รับรองจริยธรรมการวิจัยในปี 2565 หรือ 2566 ) ซึ่งจะจัด
ประชุมในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 
เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 
6 เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/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_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


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

- ผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การประจำปีไม่บรรลุเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_05.pdf 
 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ในระบบ DOC ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี
หน่วยงานได้รับการจัดสรร 

 http://doc.anamai.moph.go.th/in
dex.php?r=str-
project/reportbyproject_n&orgID
=5&budgetYear=2565 
 

4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดทำแผนบริหารความเสีย่งของโครงการ
ที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_08.pdf 
 

5. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ 
PIRAB 

- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบใน
การกำหนดมาตรการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-

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
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
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_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


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_06.pdf 
 

6. การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้
เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC  
 - อัพเดทการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ

ในระบบ DOC 

- กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน    

- ตรวจสอบและรายงานการปรับแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริม
สุขภาพในระบบ DOC  

  (ปรับแผนในระบบ DOC ในไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดย
ระบบจะเปิดให้ปรับแผนอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-
30 มีนาคม 2565) 

 http://doc.anamai.moph.go.th/in
dex.php?r=str-
project/trackprojectlist 

7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในที่ประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพทุกเดือนและเผยแพร่ขึ้น
เว็บไซต์ ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน 
(ดำเนินการแล้ว) 

- ครั้งที่ 1/2565 รายงานผลเดือนกันยายน 2564 (เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม2564) 

- ครั้งที่ 2/2565 รายงานผลเดือนตุลาคม 2564 (เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2564)  

- ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2564 (เม่ือ
วันที่ 27 ธ.ค. 2564)  

- ครั้งที่ 4/2565 รายงานผลเดือนธันวาคม 2564 - 
มกราคม 2565 (เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)  

 

 1. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 1/2565  
รายงานผลเดือนกันยายน 2564 
(วันที่ 18 ต.ค.64) 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_11.pdf 
2. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 2/2565  
รายงานผลเดือนตุลาคม 2564 (วันที่ 
23 พ.ย.64)  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/

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
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/trackprojectlist
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.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


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_13.pdf 
3. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 3/2565  
รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2564 
(วันที่ 27 ธ.ค.64)  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_14.pdf 
4. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 4/2565  
รายงานผลเดือนธันวาคม 2564 - 
มกราคม 2565  
(วันที่ 2 ก.พ.65)   
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_17.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
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_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ 

- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ  (ดำเนินการแล้ว) 
   ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
   ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนอบรม/สัมมนา 
จำนวน 1 กิจกรรม ค ือ การ
ประชุมใหญ่ประจำปีโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ 
7 0 , 0 0 0  บ า ท  เ น ื ่ อ ง จ า ก
สถานการณ์การระบาด COVID-
19 ซึ่งยังไม่สามารถจัดประชุมที่
มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากได้  
ท ั ้ งน ี ้  ก ิจกรรมและโครงการ
ดังกล่าวได้รับอนุมัติปรับแผนเมื่อ 
28 ม.ค.65  
แต่เนื่องจากระบบ DOC เปิดให้
ปรับแผนปฏิบัติการภายใน 30 
ธ.ค. 64  
จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามแผนอบรมสัมมนาที่วางไว้ใน
ไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 กิจกรรม  
ผลการเบิกจ่ายการประชุมอบรม/
ส ั มมนา  ได ้ ร้ อยละ  33 .87 
(เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
 

1. ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัด ครั้งที่ 
1/2565  

https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 
2. ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัด ครั้งที่ 

2/2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-02.pdf 
3.ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัด ครั้งที่ 
3/2565   
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.pdf 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน 
 

- มีรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 
1 (30 ธันวาคม 2564) 

- มีผลการเบิกจ่ายผลการดำเนินงานการประชุมอบรม/สัมมนา ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ไม่รวมประชุมราชการ) 
   สรุปผลการเบิกจ่ายกิจกรรมอบรมสัมมนา 

ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) คิดเป็นร้อยละ 33.87 
- มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานในระบบ DOC4.0 

 1. ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 1 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_15.pdf 
2. ผลการเบิกจ่ายการประชุมอบรม/

สัมมนาไตรมาส 1 
https://hp.anamai.moph.go.th/we
b-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_16.pdf 
http://doc.anamai.moph.go.th/in
dex.php?r=str-
project/trackprojectlist 
 

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

1. จัดทำโครงสร้างหน่วยงาน โดยระบุชื่อ-
นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ E-mail 
เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ทำงาน 

ดำเนินการจัดทำโครงสร้างหน่วยงาน โดยระบุชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ E-mail เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ทำงาน 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/

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


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_21.pdf 
 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
สุขภาพลงนามในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งหนังสือเวียนแจ้งไป
ยังคณะทำงานทุกคนในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เผยแพร่บน
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_07.pdf 
 

3. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
เป็นประธานในการประชุมในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และส่ง
หนังสือเวียนสรุปการประชุมพร้อม Gap Analysis ในวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_09.pdf 
 

4. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.6 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2564 แล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_10.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_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
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_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

5. กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำเดือน 

เผยแพร่ในสรุปการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือน
พฤศจิกายน 2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th
/meeting-
hp/download?id=85487&mid=3
5108&mkey=m_document&lang
=th&did=26465 
 

6. แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
การดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ดำเนินการแสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ การดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณ 

 https://hp.anamai.moph.go.th/
web-
upload/4xceb3b571ddb707
41ad132d75876bc41d/tiny
mce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_25.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th
/th/ethics/download?id=868
83&mid=36803&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=2803
2 
 

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
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86883&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28032
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86883&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28032
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86883&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28032
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86883&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28032
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86883&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28032


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 

7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายงบประมาณ/การยืมเงินราชการ 

ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการยืมเงิน
ราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไปยังกลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th
/ethics/download?id=86886&mi
d=36803&mkey=m_document&
lang=th&did=28035 
 

8. ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดฯ 

ดำเนินการแล้ว  https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-

upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/

OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.pdf 

9. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
และเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมลง

 1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม

https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86886&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28035
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86886&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28035
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86886&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28035
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=86886&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28035
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

นามในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รวมทั้งส่งแจ้งเวียนประกาศ
ดังกล่าวและเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
2565 
https://hp.anamai.moph.go.th
/web-
upload/4xceb3b571ddb707
41ad132d75876bc41d/tin
ymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_15.png 

 
2. พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน

การป้องกันการทุจริต และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

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

งบประมาณของกลุ่ม เพื่อดำเนินการ
ชี้แจงการใช้งบประมาณของกลุ่มและ
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง     
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