
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4/2565  
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.0๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ชั้น 3 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
2. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางฐาปะนี  คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายกชธนาณัฎชฐ์ โพธิมา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสาวคัทลียา โสดาปัทชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 
15. นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
16. นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
17. นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18. นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
20. นางสาวณภัทรชนากานต ์ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี 
21. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
22. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์  
23. นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
24. นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส 3 
25. นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
26. นายณัฐากร บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

 มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
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วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.18 และ 2.1 - 2.6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.6 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1. การดำเนินงานกำกับติดตาม
การตายมารดา 

1. รายงานประจำเดือนกมุภาพันธ์ 2565  
− แม่ตาย จำนวน 13 คน (ไทยท้ังหมด) 

2. สะสมเดือนเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
2.1 มารดาไทยตายรวม 62 คน 
− เขตสุขภาพท่ี 1-12 มีมารดาตายจำนวน 61 คน 
− กทม.มารดาตายจำนวน 1 คน 
− ติดเชื้อโควิดเสียชีวิด 14 คน 
2.2 มารดาต่างด้าวตายรวม 4 คน 

3. อัตราส่วนการตายมารดาเดือนเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 เขต  
1-13 เท่ากับ 29.0 

4. อัตราส่วนการตายมารดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด 19 เดือน  
เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 เขต 1-13 เท่ากับ 22.4 

5. อัตราส่วนการตายมารดาเดือน เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565  
เขต 1-12 เท่ากับ 31.9 

6. อัตราส่วนการตายมารดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด 19 เดือน  
เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 เขต 1-12 เท่ากับ 24.6 
 

ไม่สามารถคำนวณการตาย
มารดาเป ็นอ ัตราส ่วนได้
ท ั น เ ว ล า ข อ ง ร อ บ ก า ร
รายงาน PA เนื ่องจากต้อง
รอข้อมูลเด็กเกิดมีชีพจาก
ร ะ บ บ ข ้ อ ม ู ล  ก ร ม ก า ร
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

จำนวนการตายมารดาจำแนกรายเขตสุขภาพ  
เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

 



๔ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประชุมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรค COVID 19 ใน
หญิงตั้งครรภ์ ครั้งท่ี 2/2565 
ผ่านระบบออนไลน์ ประเด็น
การขับเคลื่อนความรูสู้่
ประชาชน ร่วมกับ UNICEF 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุม ดังน้ี 
1. สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับงบประมาณเพื่อการผลิตสื่อความรู้แก่ประชาชน

และเจ้าหน้าท่ีในการส่งเสริมการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ 
2. นำเสนอร่าง โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ใน

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเสนอขอรับงบประมาณ 
3. UNICEF รับพิจารณากิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ ตามร่างโครงการ 
4. เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป 

-  

3. ประชุมคณะทำงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจดั 
“อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์” 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 
1. รูปแบบการจัดการประชุม 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม onsite ศอ1-12 สสม และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 50 คน  

ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น - TK. Palace Hotel วันที่ 25 
มีนาคม 2565 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ระบบ Webex conference ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน 
ANC ในหน่วยบริการทุกระดับ 

4. ประเด็นการอบรมและวิทยากร 
 

-  

4. พัฒนาโปรแกรมประเมิน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็กสำหรับสถานพยาบาลและ
เครือข่ายระดับจังหวดั 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 
1. ประชุมทีมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ 

- ออกแบบเครื่องมือ 
- กรอบการดำเนินงาน 
- ผลงาน 

2. พิจารณารายละเอียด/ข้อตกลง และเง่ือนไขการจัดจา้ง 
3. ปรับแผนเปลี่ยนช่ือเป็น "จัดจา้งเกบ็รวบรวมข้อมลูการประเมินมาตรฐานงาน

อนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวดั" และ
ขยายเวลาดำเนินการ พร้อมอนุมตัิจัดแล้ว  
เดือน กุมภาพันธ์ 2565  

4. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพสัด ุ
 

-  
 



๕ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5. ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงาน
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการ
ร้องเรียน (Operating 
Center)  
ครั้งท่ี 3/2565 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 
1. ปรับแก้ร่างการพัฒนา Application ดัง URL ด้านล่างนี้ 

https://miro.com/app/board/uXjVOMjz8aE=/ 
2. ปรับระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ให้เป็นไปตาม พรบ.

คอมพิวเตอร ์

 
 

3. ปรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Website ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

-  

 

 

 
 

6. จัดทำระบบเฝ้าระวังและดูแล
เชิงรุกเพื่อลดการตายมารดาและ
ทารกปริกำเนิด 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
1. ประชุมทีมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ 
- ออกแบบเครื่องมือ 
- กรอบการดำเนินงาน 
- กลไกการขับเคลื่อนระบบ 
- ผลงาน 

2. พิจารณารายละเอียด/ข้อตกลง และเง่ือนไขการจัดจา้ง 
3. ปรับแผนเปลี่ยนช่ือเป็น "จัดจา้งเกบ็รวบรวมข้อมลูการตายมารดาและทารก 

ปริกำเนิด" และขยายเวลาดำเนินการ พร้อมอนุมัตจิัดแล้ว เดือน กุมภาพันธ์ 
2565 จดัซื้อจัดจ้างตามระเบยีบพัสด ุ
 

-  

 

https://miro.com/app/board/uXjVOMjz8aE=/
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 

7. พัฒนา Platform Pink Book 
(Save mom, Pink Book ) 

1. ปรับแผนเปลี่ยนช่ือเป็น "จ้างเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลระบบบริหารจัดการ
ความเสีย่งหญิงตั้งครรภผ์่านดิจิทลั พร้อมข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และจัดการความเสีย่งหญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย "  

2. จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 

  

8. ประชุมปรึกษาหารือการจัดเกบ็
สถานะสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในกรุงเทพมหานครและการบูรณา
การเช่ือมโยงข้อมูล 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
1. ปรึกษาหาร ือการจัดเก ็บข้อม ูลสถานะสุขภาพอนามัยแม่และเด ็กใน

กรุงเทพมหานคร  รวมไปถึงข้อมูลของเขตเมือง/เขตเทศบาล ของแต่ละ
จังหวัด และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลอนามัยแม่และเด็กที่มีการจัดเก็บ
เดิม  เนื ่องด้วยข้อมูลปัจจุบัน หลักๆจะมาจากเขตสุขภาพ ๑๒ ศูนย์เขต  
การตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ ้น หรือการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลทางด้านสุขภาพให้ครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน    

2. สำนักส่งเสริมสุขภาพรวบรวมตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา
พิจารณาให้เป็นตัวช้ีวัดของ กทม. เช่น ประเด็นตัวช้ีวัดงานมารดาและทารก 
- อัตราส่วนการตายมารดา 
- อัตราส่วนทารกตาย 

  



๗ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

- กำหนดรูปแบบการเก็บรวบรวมตวัช้ีวัด การประเมินผลตัวช้ี แนว
ทางการกำกับติดตามผลการดำเนนิงานมอบสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
นำข้อสรุปจากการประชุม นำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการำเนินงานอนามัยแมแ่ละเด็ก (Cluster MCH) ในวันท่ี 
7 มีนาคม 2565  และเตรียมจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และ 
ผู้รับผิดชอบงานของ กทม. 

 
9. ประชุมคณะทำงานอนามัยแม่
และเด็กเพื่อทบทวนตัวชี้วัดระบบ
เฝ้าระวังการตายมารดาและทารก 
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 
2565 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชมุมีมติให ้
1. ไม่อนุมัติให้ถอดถอนตัวช้ีวัดดังนี ้
- Neonatal Death 
- Infant mortality death 

2. ตัวชีวัดระบบเฝ้าระวังมารดาและทารก ปี 65 มี 9 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
- อัตราส่วนการตายมารดา 
- อัตราทารกทารกเกิดไร้ชีพ  
- อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น  
- อัตราตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate 

: NMR) 
- อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 
- ร้อยละหญิงตั้งครรภฝ์ากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 
- ร้อยละหญิงตั้งครรภฝ์ากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
- ร้อยละหญิงหลังคลอดและบุตรไดร้ับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้ง

ตามเกณฑ ์
- ร ้อยละทารกแรกเก ิดน ้ำหน ักน ้อยกว ่า 2500 กร ัม  จ ัดทำ

รายละเอียดตัวชี้วัดและจัดส่งภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังในพื้นที่ 
 
 
 
 

  



๘ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลลัพธ์ ร้อยละ 76.98 
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแมอ่ย่างเดียว     เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 63.12 

1. การประชุมปรึกษาหารือการ
พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ออนไลน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2565 (ผ่านระบบ Zoom) 

ในการประชุมร่วมกำหนดโครงสร้างและรูปแบบระบบการให้คำปรึกษาฯ โดย
ฟังก์ชั่นหลักที่มีในระบบ ได้แก่ สื่อความรู้ Telemedicine และระบบติดตามการ
ดูแล 

- ไม่สามารถให้บริการ 
Telemedicine ได้
ตลอดเวลา 

- ไม่ม ีค่าตอบแทนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ที ่ให้บริการใน
ระบบ 

 

 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการเพื ่อการควบคุมการ
ส ่ ง เ ส ร ิ มการตลาดอาหาร
สำหร ับทารกและเด ็ก เล็ก 
คร ั ้ งท ี ่  1/2565 ว ันท ี ่  18
กุมภาพันธ์ 2565 (ผ่านระบบ 
WebEx) 

1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ  
ในปี 2564 

2. ที่ประชุมพิจารณาสูตรอาหารสำหรับทารกท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษที่ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี ้โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก/ แพ้โปรตีนนมวัวรุนแรง/ ลําไส้ล้มเหลว
ทุพโภชนาการระดับสาม/ ภาวะการดูดซึมไขมันบกพร่อง/ ทารกเกิดก่อน
กําหนดที่ต้องได้รับอาหารเสริมนมแม่ สําหรับทารกเกิดก่อนกําหนด (Human 
Milk Fortifier) และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการบังคับใชก้ฎหมาย
มาตรา 23 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

-  ในป ี ท ี ่ ผ ่ านมา  ได ้ รั บ
รายงานการบริจาคอาหาร
สำหรับทารกรายปีเพียง 
2 บร ิษ ัท จากท ั ้ งหมด  
6 บร ิษ ัท จ ึ งม ีการทำ
หนังสือติดตามให้ช้ีแจง 

 
https://milkcode.anamai.moph.go.th/%20th/n

ews-anamai/210049 
 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/%20th/news-anamai/210049
https://milkcode.anamai.moph.go.th/%20th/news-anamai/210049


๙ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ท ำ ง า น
ข ับเคล ื ่อนพระราชบัญญ ัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล ็ก ว ันท ี ่  21  ก ุมภาพ ันธ์  
2565 

ที ่ประชุมร ่วมพิจารณาและปรับแก้ไข (ร ่าง) แผนขับเคล ื ่อนการบังค ับใช้
พระราชบ ัญญ ัต ิควบค ุมการส ่งเสร ิมการตลาดอาหารสำหร ับทารกและ 
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยจะนำร่างแผนเข้าสู่การพจิารณา
ของคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 

  

 
4. ติดตามเฝา้ระวัง

พระราชบัญญัติควบคมุการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารก และเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2565 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองกฎหมาย และศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ติดตามเฝ้า
ระวังพระราชบัญญัติฯ ในสถานที่เสี่ยงเกิดการละเมิด ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน 
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านขายยา โดยมีการช้ีแจงกฎหมายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

 

 

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

th/news-anamai/210055 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/%20th/news-anamai/210055
https://milkcode.anamai.moph.go.th/%20th/news-anamai/210055


๑๐ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5. พัฒนาโปรแกรม  
E – learning พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 
 

 ปรับแผนการดำเนินงานเป็นเดือนมีนาคม  
 
 
 
 

  

ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free)  
ตัวชี้วัด 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
1 .  ป ร ะ ช ุ ม ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ก า ร

ดำเนินงานมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ในสถานศึกษา (เตร ียม
ค ว า ม พ ร ้ อ ม  ต ิ ด ต า ม
ความก้าวหน้า) 

ประชุมหารือมาตรการยกระดับความปลอดภัยเปิดเรียน On Site กรณีมีผูติ้ด
เชื้อโตวิด-19 ในสถานศึกษา 

วันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 
ชั ้น 3 กรมอนามัย ผ่านระบบ Zoom meeting โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี 
กรมอนามัย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม พร้อมด้วย  
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย  รองประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทย รองเลขาธิการ กพฐ. นพ.วิชาญ  ปาวัน ผู ้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
กทม. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 15 คน ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
- ร่างมาตรการยกระดับความปลอดภัยเปิดเรียน On Site กรณีมีผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ติดเช้ือ 

โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โรงเรียนประจำและโรงเรียนไป-กลับ 
- ร่างมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการสอบ กรณีมีผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในสถานที่สอบ 

  

 
 

2. อบรมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร
ในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตา
นักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) (อบรมออนไลน์ ) 

ปรับระยะเวลาดำเนินการการประชุมฯ เป็นวันท่ี ช่วงเดือน เมษายน 2565 
  

  



๑๑ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. จัดกิจกรรมเปิดตัวหลักสูตรครู
เชี่ยวชาญงานอนามัยโรงเรียน
ในยุคดิจิทัล (New normal) 

ปรับกิจกรรมเป็นจัดพิมพ์แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาและการแก้ไขปัญหา
สายตาผิดปกติ และจัดสรรให้กับ ศูนย์อนามัยที่ 1-12  สสม.และสสจ.ทั้ง 77 
จังหวัดรวม กทม. 

 

 
 

4. ประช ุมพ ัฒนาแนวทางการ
จัดทำหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัย
โรงเรียน 

ปรับกิจกรรมเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แนวใหม่ (New HPS Plus HL) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ทีเค 
พาเลซ คอนเวนชั ่น กทม. On site และ Online ผ่านระบบ VDO conference 
โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม  
วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรยีนสง่เสรมิ
สุขภาพระดับมาตรฐานสากลเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก ภายใต้บริบทของประ
เทสไทย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศูนย์อนามัย สสม.และผู้ปฏิบัติงานระดับ
พื้นที่กระทรวงสธ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้บริหารโรงเรียนกระทรวงศธ. 
กระทรวงมหาดไทยจำนวนรวม 300 คน 
ผลการดำเนินงาน ที่ประชุมร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนร่างมาตรฐาน ร.ร.ส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้เสนอแนะพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ
การประเมินและแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ เครื่องมือการวัดผล และการนิเทศติดตาม 

 

 



๑๒ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 
 

5. ทดลองใช้เครื่องมือการสำรวจ
ภาวะสุขภาพเด็กพิเศษ 

ปรับกิจกรรมเป็นประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ในช่วง
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 
 

  

6. ประชุมขับเคลื ่อนการพัฒนา
ด ้านส ุขภาพและสุขาภิบาล
แวดล้อมในโรงเรียนขยายการ
พัฒนาสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
ต า ม แ น ว ว ิ ถ ี ใ ห ม ่  ( New 
normal) 

ประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
ในวันศุกร์ที ่ 11 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมกลุ ่มอนามัยเด็กวัยเร ียนวัยรุ่น  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 4 กรมอนามัยและผ่านระบบ Zoom Meeting 
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานกล่าวเปิดการ
ประชุม ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู ้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ 
(กพด.) กรมอนามัย จากสำนักและกอง ส่วนกลาง On site และศูนย์อนามัยที่ 1-2, 
4-12 สสม. ศอช. Online จำนวน 30 user โดยที่ประชุมได้ 
- รายงานสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนในถ่ิน

ทุรกันดาร ภาพรวม ปัจจยัความสำเร็จ ข้อจำกัด  
- ศูนย์อนามัย สสม. ศอช. ส่วนกลาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  รายงานผลการ
ดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ข้อจำกัด สิ่งสนับสนุน  ส่วนกลางรวบรวมข้อมูล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

สำหรับประกอบการขับเคลื่อนร่วมกับต้นสังกัดและภาคีเครือข่ายตอ่ไป เพื่อให้
สามารถเข้าถึงน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ิน
ทุรกันดาร รวมถึงปัจจัยความสำเรจ็ ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขปญัหา อันจะเป็น
ข้อมูลเสนอสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับต้นสังกัดสถานศึกษาและภาคี
เครือข่าย 

 

 
 

7. ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานโครงการเด็กไทย
สายตาด ีตามแนวว ิถ ีช ีว ิตใหม่  
( New normal) (ป ร ะ ชุ ม
ออนไลน์)) 

ประช ุมข ับเคล ื ่ อนโครงการเด ็ก ไทยสายตาด ี  ป ี งบประมาณ 256 5  
“ความก้าวหน้าเด็กไทยสายตาดี” ครั้งที่ 4/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 
เวลา 09.30- 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 
กรมอนามัย ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ
ชัย อธ ิบด ีกรมอนามัย เป ็นประธานการประชุม ผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุม Onsite 
ประกอบด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จักษุแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รอง
ผู้อำนวยการ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และนักวิชาการสาธารณสุขกลุ่ม
อนามัยเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นสำนักส่งเสริมสุขภาพ และเข้าร่วมประชุม On line ผ่าน
ระบบ Cisco Webex ประกอบด้วย  ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธ ิ กทม. ประธาน  รองประธาน และ เลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SP) ตา ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี นายกสมาคมนักทัศน มาตรแห่งประเทศไทย  ผู้อำนวยการ
กองสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักอนามัย กทม. กทม. ผู ้แทนสำนักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน สพฐ. ศธ. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี ฯ สป.สธ. ผู้แทน สปสช. และ
ผู้เกี ่ยวข้องรวมทั้งสิ ้น 60 user  วัตถุประสงค์ เพื ่อติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ในการพัฒนาระบบการให้บริการ ด้านสุขภาพ
สายตานักเรียนตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีคุณภาพ ที่ประชุมร่วม
หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีใน กทม.และการเข้าถงึได้รับ
แว่นสายตานักเรียนท้ังในกทม.และ 12 เขตสุขภาพ 
 

 

 
8. อบรมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร
ในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตา
นักเร ียนตามวิถีชีว ิตใหม่ (New 
Normal) (อบรมออนไลน์ ) 
 
 

ปรับระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็น ช่วงเดือน เมษายน 2565   

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 

ศูนย์อนามัย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)ที่เข้าสู่กระบวนการ  
เป้าหมาย ผลงาน 

ศอ.1 430 247 
ศอ.2 210 61 
ศอ.3 180 1 
ศอ.4 230 232 
ศอ.5 280 230 
ศอ.6 270 361 
ศอ.7 400 192 
ศอ.8 430 409 
ศอ.9 510 332 

ศอ.10 400 413 
ศอ.11 280 7 
ศอ.12 320 244 
สสม. 60 0 
รวม 4,000 2,729 

 

ค่าคะแนน ระดับที่ 4.2 Output ผลผลิต   

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน 2,000 แห่ง (0.5 คะแนน)  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จำนวน 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 

ผลงาน รอบ 5 เดือนแรก     2,729 
 

 

 



๑๖ 

 

กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.18 จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

1. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถาน
ประกอบการ 
 

1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00น. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง โครงการ 10 Packages และ CFS ในสถานประกอบการประเภทโรงงาน
และสำนักงานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Healthy living โดยมี 
ภาคีเครือข่ายกรมต่างๆ และสถานพยาบาลพี่เลี้ยง สถานประกอบการ ผ่านระบบ
ออนไลน์ จำนวน  22 คน 

2. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมงานเวทีเสวนา เรื่องบทบาทหน่วยสนับสนุน
ภาครัฐและภาคเอกชน ต่อการเสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ-การเงินสำหรับแรงงาน
ในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ณ.ห้องประชุม AM 
100 บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น 
ซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จำนวน 100 คน 

3. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายบริหารบริษัท
กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตกระจกแผ่นเรียบคุณภาพสูงราย
แรกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน คือ บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) 
จำกัด กับ ทีมสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศ
ไทย (G-CUT) จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง (มหาชน) เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงงาน
สัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงานร่วมกันและ“โครงการจัดการความเครียด
ให้เป็นศูนย์ สร้างสมดุลทางการเงินยุคโควิดระลอก 3” โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแล
สุขภาพกาย-ใจ-การเงินให้พนักงานกลุ ่มเล็กๆที ่สนใจในโรงงานทั ้ง 2 แห่ง 
สมุทรปราการ “การประชุมวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆที่ 3 โรงงาน มีความแตกต่างและ
เหลื่อมล้ำกันอยู่ในหลายๆจุด ให้เหมาะสม ตรงกัน เท่าเทียมกัน” 
1) ระดับสถานประกอบการ – เกิด “คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งเป็น

คณะทำงานร่วมระหว่างโรงงานสาขาชลบุรีและสาขาระยอง ต่อการส่งเสริม
สุขภาพพนักงาน เป็นการดำเนินงานร่วมระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและสหภาพแรงงาน อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงาน ต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ให้ห่างจาก
โรค NCDs   

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรน่าทำใหต้้องปรับการ
ประชุมเป็นออนไลน์แทน 
อาจทำให้เป็นอุปสรรคใน
การสื่อสารได ้

 

 
 

 



๑๗ 

 

กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2) ระดับพนักงาน - พนักงานกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน มี
ความรู้เรื่องการจัดการปัญหาความเครียดที่มาจากปญัหาด้านการเงิน และมี
สุขภาพจิตดีขึ้นจากการทีส่ามารถบริหารจดัการหนี้สินในครัวเรือนได้ รวมถึงการ
ยกระดับสู่การมีอาชีพทางเลือกเพือ่เพิ่มรายได้ในครัวเรือนระหว่างท่ียังคงทำงานใน
สถานประกอบการอยู่ ผ่านระบบออนไลน ์

 
 



๑๘ 

 

กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
ความรอบรูสุ้ขภาพของประชาชน เรื่อง 
CFS ใน ตลาด สถานศึกษา สถาน
ประกอบการประเภทโรงงาน สำนกังาน 
และสถานีขนส่งและ 
รถขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจำทาง
ปรับอากาศ 

1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง CFS ในสถานประกอบการประเภทโรงงาน 

2. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง CFS สำนักงาน  

3. ว ันท ี ่  24 ก ุมภาพ ันธ ์  2565 เวลา 10.00 -12.00น.  ร ่ วมประชุม 
เร ื ่อง CFS ในตลาด สถาน ีขนส ่งและรถโดยสารประจำทางปร ับอากาศ  
ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดงผ่านระบบออนไลน์ 

 

 

 

3. การพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
ดำเนินงานส่งเสรมิสุขภาพประชากรวัย
ทำงาน 
 

1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (9.00-12.00น.)ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
โครงการ 10 Packages และ CFS ในสถานประกอบการประเภทโรงงานและ
สำน ักงานในการประช ุมแลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู ้ โครงการ Healthy living  
ณ ห้องประชุม 2 สป. โดยมี ภาคีเครือข่ายกรมต่างๆ และสถานพยาบาลพี่เลี้ยง 
สถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 22 คน 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื ่องหลักการชุดความรู้
ส ุ ขภาพ ๑๐  Packages และ  มาตรการ  COVID Free Setting ในสถาน
ประกอบการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ”พัฒนาศักยภาพ จป.เพื่อเป็นผู้นำ
การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” โดยมี ภาคีเครือข่ายกรมต่างๆ และ  

    สถานประกอบการ รวม 96 คน ณ.ห้องกรุงธนบอลล์รูม ช้ัน3 โรงแรมเดอะรอยัล  
ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  

 

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการ
สนับสนุนการส่งเสรมิสถาน
ประกอบการ 

- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบต่อเนื่องประสานกับกองแผนงานของกรมอนามัยเรื่องการ
เชื่อมโยงข้อมูลสถานประกอบการ 

- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีและPlat form
ร่วมกับกองแผนงานผ่านระบบออนไลน์ 

 

เนื่องจากข้อมูลสถาน
ประกอบการเป็นข้อมูลที่
ใหญ่ประกอบกับงานของ
กองแผนงานเรื่อง 
Plat form มากทำให้เกิด
ความล่าช้า 
 

 

5. ประชุมชี้แจง และวางแผนการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างเสรมิ
สุขภาพดีคนวยัทำงานในสถาน
ประกอบการสู่วิถียั่งยืน 

ร่วมการประชุมการพัฒนาระบบสขุภาพดีวิถีใหม่และข้อมูลสมดุสุขภาพประชาชน
แบบดิจิตอล(Digital Health Book) โดยมีนายแพทย์ มณเฑียรคณาสวัสดิ์ เป็น
ประธานการประชุม 
วัตถุประสงค ์
เพื่อปรึกษาและหาแนวทางร่วมกนัในการออกแบบระบบสุขภาพดีวถิีใหม่และข้อมลู
สมุดสุขภาพประชาชนแบบดิจิตอล 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 

ระดับท่ี 1 Assessment  
1.1 คณะกรรมการควบคมุภายใน
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ
เหมาะสมของการควบคมุภายใน 

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ สำนักส่งเสรมิสุขภาพเป็นปจัจุบัน และ
เผยแพรห่น้าเว็บไซต ์
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-
control-
65/download?id=81441&mid=36071&
mkey=m_document&lang=th&did=2611
5 

 
2. จัดทำแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน เสนอ
ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนาม  

 https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-
control-
65/download?id=85887&mid=36071&
mkey=m_document&lang=th&did=2778
2 
 

1.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบ 

รายงานผลการประชุมปดิการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ.2565  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf 
 

1.3 เอกสารวเิคราะห์ทบทวนสภาวะ
วิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

แผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ข้อ 1-7 อัพโหลดลง 
ระบบ DOC ในรายการข้อมลูที่นำมาใช้ 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
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_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf


๒๑ 

 

กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 
กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
ให้แก่ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายใน 

รายงานผลวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564  
- มาตรการ 
-ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ขับเคลือ่นและเผยแพร่  
- แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf 

ระดับท่ี 3 Management and 
Governance    
3.1. มีแผนและผลการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานและ
บันทึกในระบบ DOC  
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ท้ังหมด 10 กิจกรรม ลงข้อมูลในระบบ DOC  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf 

 
3.2 การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซตภ์ายในวันท่ี 10 

 รายงานการประชุมผลตดิตามกำกบัตัวช้ีวัดคำ
รับรองการปฏบิัติราชการสำนักส่งเสรมิสุขภาพ  
คร้ังท่ี 1 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2
565-F/opdc_2565_11-01.pdf 
 
คร้ังท่ี 2 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.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/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf


๒๒ 

 

กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2
565-F/opdc_2565_11-02.pdf 
 
คร้ังท่ี 3 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2
565-F/opdc_2565_11-03.pdf 
 
คร้ังท่ี 4  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2
565-F/opdc_2565_11-04.pdf 
 

3.3 มมีาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 
ของตัวช้ีวัด 

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการติดตามและประเมินผลควบคมุภายใน 
และเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต ์

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf 
 

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต 
4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลติครบ
ตามมาตรการและแผนการขับเคลือ่นที่
กำหนด 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ครบตามจำนวนมาตรการที่
กำหนด  
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_33.pdf 
 

 2. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.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/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
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กิจกรรมตามแผนการ 
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4.2 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ง 
(BCP) 

แผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่อง BCP สำนักส่งเสริมสุขภาพ  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf 
 

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธ์  
ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินงาน
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 

ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑก์ารให้คะแนนระดับท่ี 5 (เอกสารแนบ 1)  เอกสารแนบ 1 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf


๒๔ 

 

เอกสารแนบ 1  

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน  
1.1 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นปัจจุบัน  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115 

      
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115


๒๕ 

 

2. การรายงานการควบคุมภายใน 
2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

2.1.1 การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ 
- แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782 

2.1.2 การประเมินความเสี่ยง 
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง /แผนภูมิความเสี่ยง 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=83179&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=26143 

2.1.3   แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=79569&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25645 

2.1.4  แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=79570&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25646 

2.1.5  แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=79568&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25644 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=83179&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=26143
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=83179&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=26143
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79569&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25645
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79569&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25645
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79570&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25646
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79570&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25646
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79568&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25644
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79568&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25644


๒๖ 

 

2.2 เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64 
 

 

       

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64


๒๗ 

 

        2.3  รายงานการประเมินผลควบคุมภายในทันเวลาตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน กรมอนามัยกำหนด  

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 3.การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน  

3.1  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน  

         



๒๙ 

 

       

 

 



๓๐ 

 

  

 



๓๑ 

 

3.2  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน  

 - รายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ.2565 

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

จากที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management 
Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 ซึ่งจากการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ได้มีข้อสังเกต ได้แก่ ไม่พบประเด็นความเสี่ยงภารกิจหลักของหลักหน่วยงาน การจัดทำ Flow Chart กระบวนงานภารกิจสำคัญตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน และการประเมินภารกิจสำคัญของกลุ่มงาน โดยขอให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำตามประเด็นที่
ทางกลุ่มตรวจสอบภายในแจ้ง เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ”  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบ
ควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย  

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


๓๒ 

 

     
 
 
 
 

        สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนงานภารกิจ
สำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinym
ce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf


๓๓ 

 

และจัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานขึ้น ในรอบ 5 เดือนแรก จำนวน 1 กระบวนการ ได้แก่  
1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 

 

                                      



๓๔ 

 

 

             

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_31.pdf 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_31.pdf


๓๖ 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการที่ 1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  

กิจกรรม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 256๔ จำนวน 1 ฉบับ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

กิจกรรม   1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๕  

            
 
 
 

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานยุคใหม่เพ่ือองค์กร
โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OP
DC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf


๓๗ 

 

2) อบรมระบบควบคุมภายใน ของกรมอนามัย  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” โดยวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายในและการจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย  

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

มาตรการที่ 3 สื่อสารการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

กิจกรรม   

1) จัดทำบอร์ดสื่อสาร สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line หนังสือเวียน เรื่อง แผน BCP /ระบบควบคุมภายใน 

                                            

                                            

 

 

 



๓๙ 

 

2) รายงานสรุปผลการให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน เสนอผู้อำนวยการสำนักฯ และสื่อสารภายในองค์กร 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf


๔๐ 

 

มาตรการที่ 4  จัดทำหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม   

 - แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565  

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


๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

มาตรการที่ 5 ติดตาม กำกับผลการดำเนินงานทุกเดือน 

กิจกรรม ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน 

รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

ครั้งที่ 1  https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 

ครั้งที่ 2 https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-02.pdf 

ครั้งที่ 3 https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.pdf 

ครั้งที่ 4  https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.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_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.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-


๔๓ 

 

มาตรการที่ ๖ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ 
                 การดำเนินงาน 

กิจกรรม    จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
               จำนวน 1 ฉบับ  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf 

 

นำเสนอแผนฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ รับทราบและลงนาม 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf


๔๔ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิต ชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการหิ้วปิ่นโต 
โชว์เมนูผัก ลดหวาน มัน เค็ม 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมนำอาหารจากเมนผูักมาจากบ้านในกิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์
เมนูผัก  
 

 

 
 

2. การให้ความรูด้้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม (บอรด์
ส่งเสริมความรอบรู้ /line สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ) 

สื่อสารความรูเ้รื่อง Covid-19 ผ่านช่องทาง บอร์ดส่งเสริมความรอบรู้  
ช้ัน 5 และ line สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๔๕ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

1. รายงานผลติดตามเร่งรดัการ
เบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1 

 
 

รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ยงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลด
ขึ้นเว็บไซตส์ำนักส่งเสรมิสุขภาพ ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 

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

 
 

ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 6 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักสง่เสริมสุขภาพ 
จำนวน 3 ครั้ง 
➢ ครั้งที ่1 วันจนัทร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2565 
➢ ครั้งที ่2 วันจนัทร์ที่ 10 มกราคม 2565  
➢ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 10 กมุภาพันธ์ 2565 

 
 

 
 

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


๔๖ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_16.pdf 

 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf 
สรุปรายงานการประชุม กพว.สำนกัส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งท่ี 2 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/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
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132


๔๗ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_26.pdf 
 

 1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักสง่เสริมสุขภาพ 
(กพว.) ปี 2565 

ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการ กพว. สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 2565  วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 แจ้งเวียนไปทุกกลุ่มงานของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ  
  

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876 
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571


๔๘ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 1.1.2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.4   และขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว ้

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.4 และขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว ้ในคณะกรรมการ กพว.ครั้งท่ี1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  

 
 

 1.2 ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
2565  
ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่ม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) เมื ่อวันที ่ 3 พฤศจิกายน 2564 และ
ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่ม  เมื่อวันท่ี 10พฤศจิกายน 2564 

 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741 
ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2
565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf 
 

 1.3 สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรูท้ี่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

โดยมีการสำรวจความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ของ
บุคลากร  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (google forms) วันที ่ 26 พฤศจิกายน – 3 
ธันวาคม 2564 และ สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc
41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf 
 

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


๔๙ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

การจัดการความรู้ ของบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ลงเว็บไซด์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 1.4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/การประชุมเพื่อการ

พัฒนางานวิชาการและการวจิัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก     

 

ประชาสมัพันธ์ ผ่าน Lineสำนักสง่เสริมสุขภาพ/คณะ
กรรมการกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 
ประชาสมัพันธ์ ผ่าน Line 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

 



๕๐ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านทักษะการนำเสนอด้วย
การใช้สื่อมัลติมิเดียและดิจิทัล (Multimedia & Digital) อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลัง (ตามแผนฯ) 

 2.2 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล “Data 
Management & Data Analytics” อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง 
การบริหารจัดการข้อมูล “Data Management & Data Analytics” วันที่ 24–26 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3  
 

 

 
 

 2.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570” 
 

 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc4
1d/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


๕๑ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

๓ . ก า ร พ ั ฒน า ระบ บ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ (KM) และการทำงาน 
โดยหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยมีา
ใช้ในการส่งเสริมการจัดการความรู้ 

3.1. รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย  ของทุกกลุ่ม
ฝ่ายเผยแพรผ่่านเว็บไซดส์ำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ผลการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนัก
ส ่งเสร ิมส ุขภาพ ปี 2565  จากจำนวน ข้าราชการ  พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 101 คน พบว่ามีผู ้ส่งผลงานผลงานส่งผลงาน
วิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 96.04 
และจำนวนผู้ที่ไม่ได้ส่งผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.96     
 
 

 

รวบรวมนำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสรมิสุขภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

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


๕๒ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. กำกับ ติดตาม เสริมพลังเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

4.1 สนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมงานวิชาการกรมอนามยั  และการส่งผลงานเข้า
รับประเมินรางวัล TPSA/TEPGA ปี 2565 
ประเภทพัฒนาการบริการ    จำนวน 1  เร่ือง   
➢ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ทีด่ีกว่า 
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ จำนวน 1 เร่ือง 
➢ รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบตัิราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 
4.2 เอกสารผลงาน TPSA/ TEPGA ผ่าน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และ
ส่ง ผลงานเข้าระบบของ สำนักงาน กพร. หรือ หนังสือรับรอง (Letters of 
Reference) จากสำนักงาน กพร.ในการ UNPSA 2022 
❖ กพร. กรมอนามยั สรุปรายชื่อผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และ
รางวัลการบริหาร 
ราชการแบบมสี่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น38 ผลงาน โดยผ่าน
การกลั่นกรองและส่ง 
สมัครไปท่ีส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิน้ 36 ผลงาน 
ประกอบด้วย 
(1.) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน 
➢ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน 
(2.) รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 31 ผลงาน 
➢ ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน 12 ผลงาน 
➢ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 16 ผลงาน 
➢ ประเภทบูรณาการข้อมลูเพื่อการบริการ จำนวน 2 ผลงาน 
➢ ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต จำนวน 1 ผลงาน 
 

 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tin
ymce/OPDC 
/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_31.pdf 

 

 4.2 กำกับติดตาม การดำเนินงานผลงานวิชาการ วิจัยและนวตักรรม (ตัวช้ีวัดที่2.4
ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวนัท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป) 

 

ครั้งท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน 2564  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 
ครั้งที่ 2 เดือน ธันวาคม 2564 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC
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


๕๓ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-02.pdf 
ครั้งท่ี 3 เดือน มกราคม 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.pdf 
ครั้งท่ี 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.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-
https://hp.anamai.moph.go.th/web-


๕๔ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_28.pdf 
 

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
รอบ 6 เดือนหลังในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลังใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf 
 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุเปา้หมายเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf 
 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

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

 https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=st
r-
project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYe
ar=2565 
 

4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย
การจัดทำแผนบรหิารความเสีย่งของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ข้ึน
ไป ครบทุกโครงการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_08.pdf 
 

5. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ

- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ 
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตผุลประกอบในการกำหนดมาตรการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_28.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://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYear=2565
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYear=2565
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportbyproject_n&orgID=5&budgetYear=2565
https://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_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf


๕๕ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ 
PIRAB 

76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf 
 

6. การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
ให้เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC  
 - อัพเดทการอนุมัติปรับแผนปฏิบตัิ

การในระบบ DOC 

- กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้
เป็นปัจจุบัน    

- ตรวจสอบและรายงานการปรับแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพในระบบ 
DOC  

  (ปรับแผนในระบบ DOC ในไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะเปิดให้ปรับ
แผนอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันท่ี 15-30 มีนาคม 2565) 
 
 

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

7. รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในท่ี
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุก
เดือนและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในท่ีประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน (ดำเนินการแล้ว) 

- ครั้งท่ี 1/2565 รายงานผลเดือนกันยายน 2564 (เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม
2564) 

- ครั้งท่ี 2/2565 รายงานผลเดือนตุลาคม 2564 (เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2564)  

- ครั้งท่ี 3/2565 รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2564 (เมื่อวันท่ี 27 ธ.ค. 
2564)  

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

 

 1. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 1/2565  
รายงานผลเดือนกันยายน 2564 (วันท่ี 18 ต.ค.64) 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_11.pdf 
 
2. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 2/2565  
รายงานผลเดือนตุลาคม 2564 (วันท่ี 23 พ.ย.64)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_13.pdf 
 
3. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 3/2565  
รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2564 (วันท่ี 27 ธ.ค.
64)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758

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
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
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


๕๖ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_14.pdf 
 
4. ประชุมสำนักฯ ครั้งท่ี 4/2565  
รายงานผลเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf 
 

8. รายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

- รายงานผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัตริาชการ  (ดำเนินการ
แล้ว) 
   ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 
   ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2565 
   ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2565 
   ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนอบรม/
สัมมนา จำนวน 1 กิจกรรม 
คือ การประชุมใหญ่ประจำปี
โครงการส ืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม งบประมาณ 
70,000 บาท เนื ่องจาก
สถานการณ ์การระบาด 
COVID-19 ซึ่งยังไม่สามารถ
จัดประชุมที่มีการรวมกลุ่ม
คนจำนวนมากได้  
ทั้งนี้ กิจกรรมและโครงการ
ดังกล่าวได้ร ับอนุมัต ิปรับ
แผนเมื่อ 28 ม.ค.65  
แต ่เน ื ่องจากระบบ DOC 
เปิดให้ปรับแผนปฏิบัติการ
ภายใน 30 ธ.ค. 64  
จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามแผนอบรมสัมมนาที่

1. ประชุมติดตามกำกับตัวช้ีวัด ครั้งท่ี 1/2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 
 
2. ประชุมติดตามกำกับตัวช้ีวัด ครั้งท่ี 2/2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-02.pdf 
 
3. ประชุมติดตามกำกับตัวช้ีวัด ครั้งท่ี 3/2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.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/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/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.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


๕๗ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ว า ง ไ ว ้ ใ น ไ ต ร ม าสท ี ่  1 
จำนวน 1 กิจกรรม ผลการ
เบิกจ่ายการประชุมอบรม/
สัมมนา ได้ร้อยละ 33.87 
(เป้าหมายไม่น้อยกว่าร ้อย
ละ 50) 
หมายเหตุ: 
ขอให้กลุ ่มงานที่มีการปรับ
แผนปฏ ิบ ั ต ิ การ  หร ื อมี
โครงการนอกแผนให ้ส่ ง
เอกสารที่ได้รับอนุมัติให้กลุ่ม
บ ร ิ ห า ร ย ุ ท ธ ศ าต ร ์ เ พื่ อ
ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ให ้ทัน
ภายในวันที ่  30 มีนาคม 
2565 (กองแผนงานแจ้ง
การเปิดระบบให้ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลของไตรมาสที่ 2 
ระหว่างที่ 15-30 มีนาคม 
2565) 

 4. ประชุมติดตามกำกับตัวช้ีวัด ครั้งท่ี 4/2565 
 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.pdf 
 

9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุก
เดือน 
 

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

- มีผลการเบิกจ่ายผลการดำเนินงานการประชุมอบรม/สมัมนา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 (ไม่รวมประชุมราชการ) 
สรุปผลการเบิกจ่ายกิจกรรมอบรมสัมมนา ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) คิดเป็น
ร้อยละ 33.87 

- มีการรายงานผลผลติครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ 
DOC4.0 ประจำเดือน  (ดำเนินการแล้ว) 

 1. ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 1 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_15.pdf 
2. ผลการเบิกจ่ายการประชุมอบรม/สมัมนาไตรมาส 1 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/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_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


๕๘ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str
-project/trackprojectlist 
 
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=88901&mid=33899&
mkey=m_document&lang=th&did=28489 
 
4. การรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การของหน่วยงานในระบบ DOC4.0 
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str
-project/trackprojectlist 
 

ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

1. จัดทำโครงสร้างหน่วยงาน โดยระบุ
ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอรต์ิดตอ่ 
E-mail เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่
ทำงาน 

ดำเนินการจัดทำโครงสรา้งหน่วยงาน โดยระบุชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ E-
mail เบอร์โทรศัพท์ และสถานท่ีทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซตส์ำนักส่งเสริม
สุขภาพแล้ว 
 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทจุริต และ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนกัส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิสุขภาพลงนามในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งหนังสือเวียน
แจ้งไปยังคณะทำงานทุกคนในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เผยแพร่บนเว็บไซตส์ำนัก
ส่งเสริมสุขภาพแล้ว 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf 

3. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง

ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพเป็นประธานในการประชุมในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และส่ง

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758

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/th/report-date15/download?id=88901&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28489
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=88901&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28489
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=88901&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28489
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
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


๕๙ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

คุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

หนังสือเวียนสรุปการประชุมพร้อม Gap Analysis ในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 

76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf 
 

4. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด ท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด ท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อ
วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 แล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf 

5. กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำเดือน 

ดำเนินการแล้ว (ในสรุปการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2564 
เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ) 
 
 

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

6. แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากร
ในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ การดำเนินงาน สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลีย่นข้อมลู
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 

ดำเนินการแสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการ
รับรู้ การดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลีย่นข้อมูลและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/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_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/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


๖๐ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 

7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายงบประมาณ/การยืมเงิน
ราชการ 

ดำเนินการแล้ว  https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/down
load?id=86886&mid=36803&mkey=m_docu
ment&lang=th&did=28035 
 

8. ประชุมกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ 

ดำเนินการแล้ว 
 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.pdf 

 
9. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ

ทุจริต และเสริมสร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 

ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจรติ และเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิลงนามในวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 รวมทั้งส่งแจ้งเวียน
ประกาศดังกล่าวและเผยแพร่บนเว็บไซตส์ำนักส่งเสรมิสุขภาพแล้ว 

 1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม  
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
2565 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7

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/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


๖๑ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png 

 
2. พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการ

ทุจริต และเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-
anamai/207881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/th/news-anamai/207881
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207881


๖๒ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ประชุมผูร้ับผดิชอบแผนงานการใช้

งบประมาณของกลุ่ม เพื่อ
ดำเนินการช้ีแจงการใช้
งบประมาณของกลุ่มและของ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง   ลายมือช่ือประชุมเสริมสร้างการรบัรู้ด้านแผนการใช้
งบประมาณของหน่วยงานของบุคลากรสำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ ปี 2565 สส. มกราคม - กุมภาพันธ ์2565 
 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_32.pdf 
หนังสือเวียนแผนงบประมาณสำรกัส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_24.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_24.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_24.pdf


๖๓ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

11.การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการนำมาตรฐานทางจริยธรรม 
ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล การ
เสรมิสร้างจิตสำนึกและความรอบรู้ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกัน
ทุจริต แก่บุคลากรในหน่วยงานทกุ
ระดับ 

- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับ
ของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดอัน
ควรไดต้าม กฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา/การขัดกันระหว่าง
ประโยชนส์่วนตนและส่วนรวม 

- มาตรฐานทางจรยิธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน/
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรม
อนามัย 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง    ด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโคว ิด -19 จ ึ งจำกัด
จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากรตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อของกรม
อนามัย 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf 

 
 

12. การคัดเลือกคนดศีรีอนามยั ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง    การเสนอชื ่อบ ุคลากรใน
หน่วยงาน จำนวน 2 ท่าน 
อย่างไรก็ตาม มีข้าราชการ 
1 ท่านที ่อย ู ่ระหว่างการ
ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ จึง
ไม ่สามารถส ่งผลงานได้
ภายในเวลาที่กำหนด 

เอกสารการส่งบุคลากรประกวดคนดีศรีอนามยั ปี 
2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_19.pdf 
เอกสารประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีอนามยั ปี 
2565  
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_29.pdf


๖๔ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_29.pdf 
 

13. การประกวดหน่วยงานคณุธรรม  
(ส่งช่ือผลงานประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม) 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง     https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf 
 

14. การประเมินความเสี่ยงและจดัทำ
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง     1. การประเมินความเสีย่ง สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ปี 2565 :  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf 

2. แผนบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ปี 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf 
 

15. การปรับปรุงพัฒนาช่องทางที่
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง    
  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/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_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.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


๖๕ 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 

16. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน 
 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง   

 
 
 
 
 
 

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม 
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


