
รายงานการประชุมตดิตามก ากับตัวชี้วัดค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ครั้งที่ 5/2565  
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชมุกลุ่มอนามัยวัยท างาน  
ชั้น 5 อาคาร ๗ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (เวชกรรม) 
2. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางฐาปะนี  คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาววรรณชนก ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวนฤมล แก้วโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
10. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวทิพวรรณ พลูเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางสาวณัฏฐ์พัชร ์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นายพิพัฒน ์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18. นางสาววัลลีย์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
19. นางสาวณภาภัช สณศิร ิ  นักวิชาการเงินและบัญช ี
20. นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
22. นางปิยนันท ์ เกตุตรีกรณ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
23. นางปจารดา  ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส 3 
24. นางสาวหทัยรัตน ์ ทิพย์ศิร ิ  พนักงานธุรการ 
25.  นายณัฐากร บัวแก้ว  นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 

 มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 

วารที่ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 คะแนนผลการประเมินตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 5 เดือน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

ตัวชี้วดั ชื่อตัวชี้วดั คะแนนที่ได ้
1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 4.8000 
1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 3.8100 

1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) 4.0830 

1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ต่อประชากรหญิง 
อายุ 15 - 19 ปี พันคน 

4.3500 

1.18 จ านวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5.0000 

2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) 5.0000 

2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

4.2404 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.7281 

2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 5.0000 

2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

4.2000 

2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

5.0000 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.4738 



3.2 แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วดัตามค ารบัรองฯ ในรอบ 5 เดือนหลงั ปี 2565 (เดือน มีนาคม - 
กรกฎาคม 2565) 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก 
2. บันทึกรายการที่ 1-4 (รายการข้อมูลที่น ามาใช้ / มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รบับริการ/

แผนการขับเคลื่อน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP)  
• กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนให้เพ่ิมข้อมูลใหค้รบถว้น 
• กรณีมีข้อมลูผลการวิเคราะห์เพิ่ม ให้เพิ่มข้อมูล 
• กรณีต้องเพิ่มข้อมูลตาม Template ให้เพิ่มข้อมูล 

โดยให้รายงานผลการด าเนินงานในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย 4.0 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
3. บันทึกรายการที่ 5 รายงานผลการติดตามก ากับประจ าเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



วาระที ่4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัด 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.18 และ 2.1 - 2.6 ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ส านักสง่เสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.6 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1. การด าเนินงานก ากับติดตามการ
ตายมารดา 

1. รายงานประจ าเดือนเดือนมีนาคม 2565  
- แม่ไทยตาย จ านวน 11 คน  
- แม่ต่างด้าว จ านวน 1 คน 
- แม่ตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนน 1 คน 

2. สะสมเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 
2.1 มารดาไทยตายรวม  79 คน 

- เขตสุขภาพที่ 1-12 มีมารดาตายจ านวน 77 คน 
- กทม.มารดาตายจ านวน 2 คน 

2.2 สาเหตุการตาย 
- ตายจากตกเลือด 12 คน 
- ติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิด 18 คน 
- อื่นๆ 49 คน 

2.3 มารดาต่างด้าวตายรวม 5 คน 
3. อัตราส่วนการตายมารดาเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65  

เขต 1-13 เท่ากับ 31.2 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
4. อัตราส่วนการตายมารดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด 19 เดือน ต.ค.

64 - มี.ค.65 เขต 1-13 เท่ากับ 24.1 
5. อัตราส่วนการตายมารดาเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65  

เขต 1-12 เท่ากับ 33.6 
- อัตราส่วนการตายมารดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด 19 เดือน 

ต.ค.64 - มี.ค.65 เขต 1-12 เท่ากับ 26.2 

 จ านวนการตายมารดาจ าแนกรายเขตสุขภาพ  
เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 

เท่ากับ 31.2 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
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กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประชุมขับเคลื่อนคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อการร้องเรียน 
(Operating Center) วันที่ 22 
มีนาคม 2565 

1. ประชุมคณะท างาน Operating Center เพื่อติดตามการด าเนินงานการพัฒนา 
Application Pink Book ในประเด็นวิชาการและประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคการใช้
งานกับทีมโปรแกรมเมอร์   

2. มอบทีมวิชาการ : เตรียมข้อมูลการฝากครรภ์ในแต่ละครั้งว่าจะน าเสนอข้อมูล
ใดบ้างให้หญิงตั้งครรภ์ในการมารับบริการฝากครรภ์ครั้งที่ 1-8 เพื่อคืนข้อมูล
และแจ้งเตือนให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดทราบถึงสถานะสุขภาพตนเองและ
ลูกในครรภ์ 

3. มอบทีมโปรแกรมเมอร์ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลวิชาการให้ตรงกับสมุด
บันทึกสุขภาพและเด็ก พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Application Pink Book ตาม
ข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65 

4. สิ่งที่จะด าเนินการต่อ 
- จัดพิมพ์แผ่นพับวิธีใช้งาน Application Pink Book ส าหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน  
- พัฒนาศักยภาพทีมน า (ครู ก) ในการด าเนิน งานดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วย
บริการและเครือข่ายสุขภาพ  
- ทดลองใช้งานในพื้นที่น าร่อง (เดือนมิถุนายน-กันยายน) 

งบประมาณในการจัดอบรม
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ที ม น า   
(ครู ก) ในการด าเนิน งาน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วย
บริการและเครือข่ายสุขภาพ
เดือนมิถุนายน ไม่เพียงพอ
ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้เข้าร่วม  
 

 

 

 
 

3. ประชุมทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
ดูแลเชิงรุกเพื่อลดการตายมารดาและ
ทารกปริก าเนิด 

สรุปประเด็นการเพิ่มเติมและปรับปรุงแก้ไข 
- เพิ่ม Maternal conditions ตาม ICD-PM และรหัสโรคหลักของมารดาตาม  

ICD -10 เข้าแบบฟอร์มรายงานการตายทารก 
- ปรับสูตร จ านวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) มาจาก จ านวน antepartum 

stillbirth (≥ 24 wk) บวก  จ า น วน  intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ใ น
แบบฟอร์มสรุปรายงานการคลอดและการป่วย/การตายของมารดาและทารก 

- ปรั บ ก า รตึ ง ข้ อ มู ล  จ า น วน  antepartum stillbirth (≥ 24 wk) จ า น วน 
intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) จ านวน Early neonatal death (0-7 วัน) 
จ านวน Neonatal death (0-28 วัน) และ จ านวนมารดาตาย ในแบบฟอร์ม
สรุปรายงานการคลอดและการป่วย/การตายของมารดาและทารก มากจาก
ข้อมูลตามจ านวนการบันทึกแบบฟอร์มรายงานการตายทารก 

- เพิ่มหน้าจอแบบฟอร์มรายงานการประชุมทบทวนสาเหตุการตายทารกปริก าเนิด 

 

 
 

 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

- เพิ่มหน้าจอสรุปจ านวนสาเหตุการตายทารกจ าแนกตามช่วงเวลาและสภาวะของ
มารดา 

 

 
 

4. ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมประเมิน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
ส าหรับสถานพยาบาลและเครือข่าย
ระดับจังหวัด 

การประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กส าหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัดวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก อาคาร 7 ชั้น 2 กรมอนามัย 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดท าเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานงาน

อนามัยแม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด 
2.เพื่อพิจารณารูปแบบเครื่องมือประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

ส าหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  
สาระส าคัญ 
1. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลด าเนินงานในเชิง content เสร็จเรียบร้อยละ 90 % 

และสามารถทดลองใช้ได้ในวันที่ 24 พ.ค. 65  
2. รูปแบบเครื่องมือประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กส าหรั บ

สถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด  
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

2.1 มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  
1) โรงพยาบาลทุกระดับประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ PN-MCH 

anamai.moph.go.th 
2) Dash board แสดงผลการประเมินแต่ละโรงพยาบาลแสดงสรปุผลการ

ประเมินเป็นกราฟ พร้อมคะแนนสามารถพิมพ์ หน้าสรุปเพื่อเสนอผู้บริหารได้ 
3) โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน80% ขึ้นไป จะมีรายชื่อแสดงหน้า  

Dash board ส าหรับสสจ. ที่จะลงเยี่ยมประเมินต่อไป 
4) ผู้ประเมิน: ทีมประเมินระดับจังหวัด และทีมประเมินระดับเขต 

2.2 มาตรฐานเครือข่ายระดับจังหวัด  
1) ส านักงานสาธารณสุขเป็นผู้ขอรับการประเมิน 

  

 
 

 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2) เงื่อนไขการขอรับประเมิน 
  - รพศ. / รพท. ผลการประเมินจะต้องไม่ต่ ากว่า 80% 
  - รพช. ต้องผ่านมาตรฐาน แม่และเด็ก 2 ใน 3 สสจ.  

3) เกณฑ์ผ่านการประเมิน:  PN-MCH ต้องผ่าน 80% 
4) ผู้ประเมิน: ทีมประเมินระดับจังหวัด และทีมประเมินระดับเขต 

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป 
1. ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

ส าหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด 
2. ทดลองใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กส าหรับ

สถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด ณ โรงพยาบาลยะลา 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศั ก ย ภ า พ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ค ลิ นิ ก 
ฝากครรภ์ (ปรับแผนมาจากกิจกรรม
จ้ า ง จั ด อบ รมพัฒน าศั ก ยภ าพ
ผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์) 

ผู้เข้าร่วมประชุม on site 50 ท่าน 
ผู้เข้าร่วมประชุม on line 5,000 user 

1. แนวทางการด าเนินงานคลินิกฝากครรภ์คุณภาพปี 2565 
2. พัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

- วัคซีนที่จ าเป็นส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
- การคัดกรองสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
- การจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคโควิด 19 
3. สรุปความพึงพอใจในการจัดการประชุม 

- ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจเป็นอย่างมากในรูปแบบ เนื้อหาการ
ประชุม และวิทยากร  

- ควรมีการจัดการพัฒนาองค์ความรู้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
- เพิ่มวันในการจัดประชุมเพื่อไม่ให้เนื้อหาแน่นจนเกินไป 

 

งบประมาณน้อยจึงท าให้
ระยะเวลาการจัดประชุมจัด
ได้แค่ 1 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมร้องขอให้จัดเพิ่มอีก 
1 ครั้ง 

 
6. ประชุมวางแผนการด าเนินงานรอบ 

5 เดือนหลังปีงบประมาณ 2565 
1. แผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมน า (ครู ก) ในการด าเนินงาน 
ดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพ ระยะเวลา
ด าเนินการ พ.ค. - มิ.ย.65 

- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- เนื่องจากการระบาดเป็น
ช่วงๆของโรคโควิด19 จึง

 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ พ.ค. - มิ.ย. 65 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ พ.ค. - มิ.ย. 65  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุ
การตายมารดาและทารกปริก าเนิด 

- จัดพิมพ์คู่มือการฝากครรภ์ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ระยะเวลา
ด าเนินการ ส.ค. 65 

- จัดพิมพ์แผ่นพับวิธีใช้งาน Application Pink Book ส าหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน 

2. ปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ 

2.1  สัมมนาวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กประเด็น : ทบทวนและวิเคราะห์การ
ตายมารดา เปลี่ยนเป็น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการ
ตายมารดา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาด าเนินการ ส.ค. 65 

2.2 ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาลและ
เครือข่ายระดับจังหวัด ปรับกิจกรรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่  12 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค. - มิ.ย. 65 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ พ.ค. - มิ.ย. 65 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานฝากครรภ์ตามค าแนะน า WHO 
recommendation 2016 ปรับกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาลและเครือข่าย
ระดับจังหวัด ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค. - มิ.ย. 65 

 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดประชุมได้ตามแผนที่
ก าหนด 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลลัพธ์ ร้อยละ 80.87 
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว     เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 62.61 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
ข้อมูลถาม – ตอบปัญหาการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม ่ณ อีโค่ โคซี บีชฟร้อน 
รีสอร์ท ชะอ า วันที่ 8 – 9 มีนาคม 
2565 

- ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ออนไลน์และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้ค าปรึกษา 

- ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบบ่อยในการให้ค าปรึกษาและตอบ
ปัญหา/วิธีแก้ไขปัญหาที่พบให้แก่แม่ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมจัดท าชุดข้อมูลถาม – ตอบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
เพื่อน าไปใช้ในระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม  E-learning 
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

ส านักส่งเสริมสุขภาพพัฒนาโปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ฯ ของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 โปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก  
พ.ศ. 2560 
(https://mclearning.anamai.moph.go.th) 

3. การประชุมคณะกรรมการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2565 ณ 
ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ และระบบ 
Cisco WebEx วั น ที่  3 0  มี น า ค ม 
2565 

1. คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ใน
ปีงบประมาณ 2565 (6เดือนแรก) และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
6 เดือนหลัง 

2. คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง)  
แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
และมอบหมายคณะอนุกรรมการด าเนินการตามต่อไป 

 

  



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ฉบับ 
และมอบหมายคณะอนุกรรมการด าเนินการต่อไป 

๔.  ประชุมคณะท างานขับ เคลื่ อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก 

ปรับระยะเวลาการด าเนินการ   

๕. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก 

ปรับระยะเวลาการด าเนินการ   

ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free)  
ตัวชี้วัด 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
1. จัดกิจกรรมสัญจรเยี่ยมติดตามการ
ด าเนินงานสถานศึกษา เปิดเรียนมั่นใจ
ปลอดภัยไร้โควิด-19 

อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรม 
 

  
 

2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี
ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
(ประชุมออนไลน์) 

1.ประชุมขับเคลื่ อนโครงการ เด็ก ไทยสายตาดี  ปี งบประมาณ 256 5  
“ความก้าวหน้าเด็กไทยสายตาดี” ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ผ่านระบบ Cisco WebEx 
ประธานการประชุม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  
ผู้เข้าร่วมประชุม Onsite ประกอบด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดี   
กรมอนามัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรพ.ที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการกลุ่มอนามัย
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น และผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Cisco WebEx รวม 74 คน  

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีและ
การพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพสายตานักเรียนในกทม.ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สรุปสาระส าคัญ 
• เร่ งรัดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักเรียนได้รับแว่นสายตาผ่าน 

VISION2020 กับ E-Claim  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

• เสนอมีการหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีในกทม. ให้
มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีส านักอนามัย กทม.และ สปสช.เขต 13 กทม. 
เป็นเจ้าภาพหลัก  

• การเข้าถึงบริการตัดแว่นสายตานักเรียน หน่วยบริการเอกชน/ร้านตัดแว่นใน
พื้นที่ ไม่เพียงพอ มอบหมายให้ SP สาขาตา และ สปสช. ร่วมกับ รพ.เมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

• เสนอแนวทางการสนับสนุนแว่นสายตานักเรียนกรณีนอกเหนือสิทธิ์ ให้มี
ความชัดเจน 

2. การประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565 
“หลักประกันสุขภาพเด็กไทยสายตาดีในกทม.” ครั้งที่ 5/2565 
วันที่ 17 มีนาคม 2565 น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ผ่านระบบ 
Cisco WebEx โดยมี นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดี  กรมอนามัย เป็น
ประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco Webex ประกอบด้วย รศ.นพ.
อนุชิต ปุญญทลังค์ รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  
ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
นางจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. 
และผู้เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 60 คน  

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการด้านหลักประกันสุขภาพการ
ด าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีในกทม. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สรุปสาระส าคัญ 

• โรงเรียนภาครัฐ-เอกชนในกทม.ยังไม่มีหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามรายชื่อ
แนบ 270 แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย
ตามระเบียบรองรับในโครงการเด็กไทยสายตาดี ใน กทม. ด้วยระบบการ
เบิกจ่ายผ่าน KTB  

• กรณีโรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดเอกชน 270 แห่ง ที่ยังไม่มี
หน่วยบริการปฐมภูมิ โดย สปสช. เขต 13 กทม. จะประสานหารือกับหน่วย
บริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับต้นสังกัดโรงเรียน (สพฐ. สช.) 
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ Matching ต่อไป 
 

  



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. ประชุมเตรียมการเพ่ือจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน่ใน
ยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือนจริง (Virtual 
meeting) (ประชุมออนไลน์) (ครั้ง) 

ประชุมเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน่ในยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting)  
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย ผ่านระบบ Zoom Meeting  
ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการจากส านัก กอง ที่ เกี่ยวข้องจาก 
กรมอนามัย ตัวแทนทีมงานรับเหมาจัดงานประชุม รวมทั้งสิ้น 15 คน 
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน่ในยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting) 
 
สรุปสาระส าคัญ 

• หารือเกี่ยวกับรายละเอียดภาพรวมของการจัดงานงาน ได้แก่ ก าหนดการ
การประชุม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงาน รูปแบบของงาน  การเตรียม
งานก่อนวันประชุม และในวันประชุม  

• การน าเสนอแนวคิดและจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรและโครงงานสุขภาพนักเรียน 

• การจัดเตรียมและบริหารจัดการระบบ Platform การประชุมเสมือนจริงใน
การเข้ารับชม 

• การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการประชุมและการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 krissan/meeting - Whereby 

4. จัดอบรมครูเชี่ยวชาญงานอนามัย
โรงเรียนยุคดิจิทัล (อบรมออนไลน์) 

ยกเลิกกิจกรรม  บันทึกข้อความเลขที่ สธ 0923.04/1546 ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2565 2564 เรื่องขออนุมัติปรับ
กิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนว
ใหม่ (New HPS Plus HL) ปีงบประมาณ 2565 
 

5. พัฒนางานอนามัยโรงเรียนเข้าสู่
หลักประกันสุขภาพ (PP Package) 
(ประชุมออนไลน์) 
 

อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรม   
 
 

https://krissan.whereby.com/meeting
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6. ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ประชุมออนไลน์) 
(ครั้ง) 

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถี
ชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 “ฐานข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โควิด 19  ในเด็กอายุ 5-11 ปี” วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย และผ่านระบบ Cisco Webex   
ประธานการประชุม นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย  
ผู้ เข้าร่วมประชุม : นายวสันต์ สายทอง รองผอ. ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.สธ.   
นายไพบูลย์ ไวกยี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ. 
พระนครศรีอยุธยา นส.อลิสา ยาณะสาร รองผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 
นายอิทธิกร ช่างสากล รก.ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีฯสป.ศธ. และผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม จ านวน 30 คน 
วัตถุประสงค์  เพื่อรายงานความก้าวหน้าข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ใน
นักเรียน นักศึกษา อายุ 12- 17 ปี และหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี  
สรุปสาระส าคัญ 
• รายงานข้อมูลผลการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในนักเรียนนักศึกษา 

อายุ  12-17 ป ีพบว่า มีข้อมูลเข้าระบบมากขึ้น แต่สถานศึกษาบางสังกัดยังไม่
มีข้อมูลเข้าระบบ เช่น ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 
กระทรวง อว. (เดิมส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) และสถานศึกษาบาง
สังกัดมีข้อมูลเข้าระบบยังน้อย ไม่ครอบคลุม เช่น กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน ส านักอนามัย กทม.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความ
ร่วมมือจากต้นสังกัดสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูลรหัสสถานศึกษา จ านวน
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ความถูกต้องของข้อมูล และส่งรหัสข้อมูล updateให้กับ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.ศธ. เพื่อเชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูล HDC-SH และ
ฐานข้อมูล MOPH IC ส าหรับการขับเคลื่อนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 

• มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้ข้อมูลอายุนักเรียนตามนโยบายการให้บริการวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ในนักเรียน กล่าวคือ กลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี (นับอายุ 12 ปี
ขึ้นไป) และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี (นับอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน ลงมา) 
เพื่อลดความซ้ าซ้อน จ าแนกกลุ่มชัดเจน กรณีอายุต่ ากว่าและสูงกว่าตามข้อมูล 
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8 .  ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร
ประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) 
(ประชุมออนไลน์) (ครั้ง) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  
(New HPS Plus HL) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โดย
ประชุมผ่านทาง Online Video Conference : Cisco WebEx และถ่ายทอดสดผ่าน
ทาง Facebook Live  
ประธานการประชุม นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย  และ  
ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค  กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สสอ. รพท. รพช. รพ.สต. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียนและครู จ านวน 300 คน  
วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากลเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก ภายใต้บริบทของ
ประเทศไทย  
สรุปสาระส าคัญ 

• การมอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ โดย นพ.
สราวุฒิ บุญสุข และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้เชี่ยวชาญ ที่ประชุมเสนอแนะ
ให้พิจารณา เกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับการประเมินและแนวทางการด าเนินงาน 
ให้มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกันและมีความเป็นไปได้ เครื่องมือ
ในการวัดผลมีความเที่ยงตรง การวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพเน้นการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมในทุกมิติ สามารถวัดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติได้ โดย
เป้าหมายส าคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนน าไปสู่การมี
สุขภาพดี พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งระบบการประเมินต้องไม่
เพิ่มภาระของโรงเรียน และก าหนดรูปแบบการประเมินโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตัวชี้วัด 1.18 จ านวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

1. ติดตามการด าเนินงานและหาส่วน
ขาดการอบรมหลักสูตรนักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
(Health Promoter) 

1. ท าให้ทราบผลลัพธ์ของการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถาน
ประกอบการโดยการน าหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการไปใช้ ตาม
แนวทาง 10 Packages 
2. ท าให้ทราบผลลัพธ์ของการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถาน
ประกอบการโดยการน าหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการไปใช้ ตาม
แนวทาง 10 Packages 
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่าย สถานประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนาแนวคิดการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ
ของพนักงาน ในสถานประกอบการให้ต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งประเทศ 

1. นักพัฒนาสุขภาพใน
สถานประกอบกิจการมี
ความส าคัญและเป็นแกนน า
หลักในการขับเคลื่อนงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ แต่มี
ส่วนน้อยที่ผ่านการอบรม 
ควรมีการขยายผลการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศเพื่อให้คนท างานใน
สถานประกอบการเข้าถึง
การอบรม/พัฒนาศักยภาพ 
น าความรู้และทักษะไป
ด าเนินงานในสถาน
ประกอบการต่อไป  
2. ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสาธารณสุขในการ
เป็นผู้สนับสนุนด้านองค์
ความรู้และการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคใน
สถานประกอบการ 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_01.pdf 

 

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 

1. จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง(Business Continuity 
Plan : BCP)  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์ 

จัดท า ร่าง แผน BCP ข้อ 1-12 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
รายละเอียดการทดสอบแผน BCP เพื่อเตรียมก าหนดการทดสอบแผน BCP 

 - 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_01.pdf


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประเมินความเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ 

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค. ๕ 
ส่วนงานย่อยเรียบร้อยแล้ว ล าต่อไป จะด าเนินจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ส านักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดท าตารางวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 และจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในต่อไป 
 

 - 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ของ
ภารกิจของหน่วยงาน 

ได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และอับโหลดเขา
บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_31.pdf 
 

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิต ชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1. กิจกรรมสง่เสริมโภชนาการหิ้วปิ่นโต 
โชว์เมนูผัก  ลดหวาน มัน เค็ม 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ร่วมน าอาหารจากเมนูผักมาจากบ้าน น ามารับประทาน ใน
กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์เมนูผัก 
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กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1 

 
 

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลด
ขึ้นเว็ปไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=89814&mid=33899&
mkey=m_document&lang=th&did=28640 

 

ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)  
ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  (ประชุมผ่านระบบออนไลน์) 
ประเด็นส าคัญจากการประชุม  
1. ผลงานที่ส่งเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหาราชการแบบ
มีส่วนร่วม ปี 2565 
2. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 
- ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก 
- ผลคะแนนตัวชี้วัด2.4 รอบ5 เดือนแรกได้ 5 คะแนนเต็ม 
3. การชี้แจง Template ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง 
- เกณฑ์รอบ 5 เดือนหลังตาม Template 
- ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
4. การวิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจ
และเนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อโควิด19 ท าให้
ต้ อ ง มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ บ บ
ออนไลน์แทน จึงท าให้มีบาง
ท่ านไม่ สามารถ เข้ า ร่ วม
ประชุมได้ 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=89814&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28640
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=89814&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28640
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=89814&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=28640


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5. การส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 
6. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัยและ
นวัตกรรม รุ่นที่ 1 
7. ความก้าวหน้าการด าเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย น าเสนอโดย
ผู้แทนกลุ่ม 
ผลการด าเนินกิจกรรม 
สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ 
1. วิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงานและส่งส านัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 14 เมษายน 2565  
2. การส่งบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้าน

วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 

อ้างถึง : One pageประชุมคกก.กพว.ส านักส่งเสริม
สุขภาพครั้งที่ 4/2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf 
อ้างถึง : รายงานการประชุมคกก.กพว.ส านักส่งเสริม
สุขภาพครั้งที่ 4/2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf 
 

2. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการส่งผล
งานเข้าร่วมน าเสนอในการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565  จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 
2 5 6 5  เ ป็ น ภ า ย ใ น วั น ที่  8  เ ม ษ า ย น  2 5 6 5  ผ่ า น ท า ง  (LINE Group)  
คณะกรรมการกพว.ส านักส่งเสริมสุขภาพ/เว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ มีส่ง จ านวน 2เรื่อง 
ผลงานการวิจัยและพัฒนา 
1.สถานการณ์และผลลัพธ์ของการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถาน
ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถาน
ประกอบการ  กลุ่มอนามัยวัยท างาน (Poster Presentation) 
2.การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ออนไลน์ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ (Oral Presentation) ข้อมูล  
ณ วันที่ 5 เม.ย.2565  (หากกลุ่มงานใดสนใจส่งผลงานได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 
2565 

ผู้ ที่ ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า ร่ ว ม
วิชาการฯ ของส านักส่งเสริม
สุขภาพ ยังมีน้อย 
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กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-
anamai/209095 

 
3. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรม

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัย
และนวัตกรรม  รุ่นที่ 1 

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้าน
วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดการจัดอบรม จ านวน 5 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง 

ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการก าหนดหัวข้อการวิจัยและทบทวน
วรรณกรรม 

ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามและให้ข้อแนะน าเกี่ยวการก าหนดหัวข้อการวิจัยและทบทวน
วรรณกรรม 

ครั้งที่ 3 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับการท า
วิจัย 

ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 เพื่อติดตามและให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบงานวิชาการให้ทุกหน่วยงวานเรียนรู้พัฒนางาน  
พัฒนาคน ในการท าวิจัย 
รูปแบบการอบรม  Onsite และ online 
ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2565 ณ โรงเรมทีเค พาเลซ แอนด์  
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/209095
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/209095


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเข้าร่วมอบรม ตามวันเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งตอบ
รับเข้าร่วมประชุม มาที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้
เพื่อรวบรวมส่งรายชื่อไปยังส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 

การด าเนินการรอบ 5 เดือน หลังตาม Template 

ระดับที่ 1 Assessment 
ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อน
การด าเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และผล
การด าเนินงานสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
ของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 
 

➢ การวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงาน 

➢ รายการข้อมูล ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ และรายงานผลในรอบเดือน
เมษายน ต่อไป 

 

ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention  
ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่
จะใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 

➢ มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานวชิาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการ 

➢ สรุปประเดน็ความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนนิงานวชิาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดประเด็น
ความรู ้

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ และรายงานผลในรอบเดือน
เมษายน ต่อไป 
 
 
 

ระดับที่ 3 Management and 
Governance 
การทบทวนแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิชาการและการสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงาน 
 
 

➢ แผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการด าเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ PIRAB มีการ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
➢ มีรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือน และน าขึ้น

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
➢ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP) 
 

 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ และรายงานผลในรอบเดือน
เมษายน ต่อไป 
 
 
 
 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
รอบ 6 เดือนหลงัในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

- รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่อาจท าให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่บรรลุเป้าหมาย   

 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการตามแผนปฏิบัติการของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักส่งเสริมสุขภาพ โดย
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท  
ขึ้นไป ครบทุกโครงการ  

 

 ด าเนินการแล้ว 
รออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ 

4. จัดท ามาตรการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ 
PIRAB 

- มาตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของส านักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ 
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการ  

 
 
 

 ด าเนินการแล้ว 
รออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ 

5. การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
ให้เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC  
 - อัพเดทการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติ

การในระบบ DOC 
 

- ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้
เป็นปัจจุบัน    

- ปรับแผนปฏิบัติการของส านักส่งเสริมสุขภาพในระบบ DOC และอัพโหลดเอกสาร
อนุมัติปรับแผนขึ้นเว็บไซต์ ประจ าไตรมาสที่ 2 (ภายในวันที่ 30 มี.ค.65) 

 ด าเนินการแล้ว 

6. รายงานความก้าวหนา้การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในที่

- รายงานการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน ครั้งที่ 
5/2565 ประจ าเดือน มี.ค.65 (วันที่ 29 มี.ค. 65) 
 

 รายงานประชุมประจ าเดือนมีนาคมอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพทุก
เดือนและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  

  - รายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในที่
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 
  - รายงานผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป 

 

- รายงานการประชุมการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค า
รับรองการปฏิบัติราชการ  

7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในที่ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพทุก
เดือน 

   - รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม 
ไตรมาสที่ 3  

   - รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/
อบรม/สัมมนาไตรมาสที่ 3 

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจ าไตรมาสที่ 3 
- รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ 3 (รายงาน ณ สิ้น 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

 *นัดประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนของแต่ละกลุ่ม 
ร่วมกับกลุ่มอ านวยการ เพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต
กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 
 

- สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิตกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

  

9. สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP และ
มาตรการ แนวทางการด าเนินงานในปี
ต่อไป) 
 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 
 
 

  



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

1. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาการด าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดย
วิเคราะห์ gap 1 ประเด็นจาก
คะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf 
 
 
 

2. จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ Gap 
ปัญหา การด าเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยมี
องค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้ 
2.1 ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงาน 
ระดับ Le (Level) ของผลการด าเนิน 
งานปัจจุบัน  
2.2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf 
 
 
 
 
 
 

3. จัดท ามาตรการ กลไก การ
ด าเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง ที่
สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อม
เหตผุลประกอบในการก าหนด
มาตรการ และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ   
 
 
 
 
 
 

4. จัดท าสรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ   

 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf


วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
- ปัญหา/อุปสรรค ของการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 5 เดือนแรก (1 ตลุาคม 2564  –  

28 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตัวชี้วดั 1.6 1.7 1.12 และ 1.14  
ปัญหา 
- สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโค

วิด -19  ที่ส่งผลต่อความครอบคลุม
ของการคัดกรอง การเข้าถึงหน่วย
บริ ก าร  ท า ให้ คะแนนในระดั บ 
Outcome และ Output ของตัวชี้วัด
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

แนวทางการแก้ไข 
- ปรับเปลี่ยนช่องผ่านการคัดกรองให้

เหมาะสมตามสถานการณ์  

ตัวชี้วดั 2.2  
ปัญหา 
- เกณฑ์การให้คะแนน ในส่วนของค่า BMI 

เฉลี่ยของส านักส่งเสริมสุขภาพเกินเกณฑ์ 
แนวทางการแก้ไข 
- วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรส านักส่งเสริม

สุขภาพหลายบุคคล และจัดท าแผน/
กิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้าน
โภชนาการ และส่งเสริมการออกก าลังกาย 

ตัวชี้วดั 2.3  
ปัญหา 
- ด้วยผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

แนวทางการแก้ไข 
-  ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
นมเอดส์ในปีงบประมาณต่อไปให้สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน โดยมีการ
ประชุมวางแผนการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้กรมอนามัย ไม่น างบนม
เอดส์มาค านวณผลการเบิกจ่าย 

ตัวชี้วดั 2.5  
ปัญหา 
- สืบเนื่องจากแผนการประชุม/อบรม/

สัมมนา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามแผน
ที่วางไว้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
แผนเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

แนวทางการแก้ไข 
-  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้

งบประมาณ ในไตรมาส 3 เพื่อปรับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 
 
 

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม 
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


