
รายงานการประชุมติดตามก ากับตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2565  
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ  
ชั้น 3 อาคาร ๗ ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
2. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นางสาวทิพวรรณ พลูเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
13. นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
14. นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
15. นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
16. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
17. นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
19. นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ 
20. นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
21. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
22. นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศิริ  พนักงานธุรการ 
23. นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
24. นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส 3 
25. นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส 3 
26. นายณัฐากร บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

  รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 

  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 

วารที่ 3 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

3.1 ประชุมถ่ายทอดและช้ีแจงเกณฑ์การด าเนินงานตามค ารับรอง ฯ รอบที่ 2  

- สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองฯ ระดับหน่วยงาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ภาพรวมปี 2561 – 2565 

 

- ข้อสังเกตภาพรวมจากการตรวจประเมินและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
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ค่าเฉลี่ยหน่วยงานกรม ส านกัสง่เสริมสขุภาพ



 

งานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ขอให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัด
ตามค ารับรอง ทบทวนผลการด าเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือหามาตรการปิด gap และรายงานใน
ระบบ DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 พ.ค. 65  

 

- ข้อเสนอแนะในการรายงานค ารับรองเพื่อการประเมินผล ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์ความส าเร็จ หรือแนวโน้มที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยด าเนินการให้เรียบร้อยภายในรอบ 5 เดือนหลัง และรายงานเข้าระบบ
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  
 

- Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนหลัง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

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

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประจ าเดือน เมษายน 2565 

กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.6 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1. การด าเนินงานก ากับติดตามการตายมารดา 1. รายงานประจ าเดือนเดือนเมษายน 2565  
− แม่ไทยตาย จ านวน 10 คน  
− แม่ต่างด้าว จ านวน 1 คน 

2. สะสมเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 
2.1 มารดาไทยตายรวม  89 คน 
− เขต 1-12 มีมารดาตายจ านวน 87 คน 
− กทม.มารดาตายจ านวน 2 คน 
2.2 มารดาต่างด้าวตายรวม 6 คน 

ยังไม่ได้รับยอดเด็กเกิดประจ าเดือน
เมษายนจากส านักบริหารการทะเบียน 
กระทรวงมหาดไทย จึงไม่สามารถ
รายงานอัตราส่วนการตายมารดาได้ทัน
ตามก าหนด 

 
 

2. การประชุมเพื่อเตรียมการจดัประชุมทดสอบ
เนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ระดับ
พื้นที่ วันท่ี 7 เมษายน 2565 

1. ช้ีแจงโครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ 

2. (ร่าง) ก าหนดการประชุมทดสอบเนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 
ระดับพื้นท่ี      
2.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มที่ 1 : แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ งานฝากครรภ์  
หลังคลอด และอสม.สสจ 5 คน 
กลุ่มที่ 2 : หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด  1   5-7 คน  
กลุ่มที่ 3 : หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด  2   5-7 คน 

2.2 คัดเลือกพื้นที่ทดสอบเนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 
(ขอนแก่น พัทลุง และตรัง) 

2.3 ก าหนดการลงพื้นที่  
- จังหวัดขอนแก่นในวันท่ี 2-3 พฤษภาคม 2565 
- จังหวัดพัทลุง 18 พฤษภาคม 2565 
- จังหวัดตรัง 19 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. นิเทศตดิตามงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัด
ปทุมธานี วันท่ี 20 เมษายน 2565 

− ทราบสถานการณ์การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธาน ี

− เริ่มประกาศใช้และให้บริการฝากครรภต์ามนโยบายฝากครรภค์ุณภาพ 
ส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 

− เมินความเป็นไปได้ในการเบิกจ่ายงบประมาณบริการฝากครรภ์ตาม
ประกาศ สปสช ตามนโยบายฝากครรภค์ุณภาพ ส าหรับประเทศไทย 
พ.ศ.2565 

− โปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล 
- Program HOSxP  
- Program JHCIS 

ทั้ง 2 โปรแกรมสามารถรองรับการประมวลผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมบริการตามนโยบายฝากครรภ์คุณภาพ 2565 ได้จัดท าร่าง
รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อหารือวิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดร่วมกับ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป., กองแผนงาน กรมอนามัย และ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

  

 

 
 

4. ประชุมคณะท างานทบทวนแนวทางการฝาก
ครรภ์ของประเทศไทย ครั้งท่ี 3 วนัท่ี 22 
เมษายน 2565  เวลา 13.00 – 16.30 
น. ณ ห้องประชุมกลุม่อนามัยแม่และเด็ก 
อาคาร 7 ช้ัน 2 กรมอนามัย และผ่านระบบ 
Web Conference กรมอนามัย (Cisco 
WebEx Meeting) 

1. การจดัล าดับความส าคญักิจกรรมบริการที่จ าเป็นในการฝากครรภ์แต่ละ
ไตรมาส  

2. คัดเลือกกิจกรรมส าคัญในการจัดท าตัวช้ีวัดฝากครรภ์คณุภาพ และระบุ
รหัสโรคและรหัสหตัถการของกิจกรรมฝากครรภ์ โดยมีกจิกรรมที่ใช้เก็บ
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
- ตรวจร่างกาย, การตรวจครรภ์, Ultrasound 
- ประเมินสุขภาพจิต และClassifying form 
- Prenatal counselling, กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  
- ตรวจสุขภาพช่องปาก และขดัท าความสะอาดฟัน 
- การให้ยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน และแคลเซียม 
- คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ และโรคเบาหวาน 
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับหญิงตั้งครรภ ์

สิ่งที่จะด าเนินการต่อ 

 

 

 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

1. ประชุมหารือวิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. , กองแผนงาน กรมอนามัย และ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสจ., รพศ./รพท./รพช., รพ.
สต.) 

3. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อปรับตัวช้ีวัดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4. ประกาศใช้ตัวช้ีวัดฝากครรภ์คุณภาพส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 
โดยการประชุมช้ีแจง และจัดท าหนังสือเผยแพร่/สื่อสารแก่โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ 
 

 

 
 

5. การประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมทดสอบ
เนื้อหาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จังหวัด
ขอนแก่น วันท่ี 27 เมษายน 2565 

1. แผนกิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณโครงการ 
2. ก าหนดการการลงพื้นที่เพ่ือทดสอบเนื้อหาท้ังหมด 3 จังหวัดได้แก่ 

ขอนแก่น พัทลุง ตรัง 
3. แนวทางการทดสอบเนื้อหา ประกอบด้วยการท า Focus group  
   - กลุ่มเจ้าหน้า 
   - กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์
   - กลุ่มหญิงหลังคลอด 

 

 

 

 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

6. ประชุมจัดท า SOP การประเมินมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก ผ่านระบบ Web 
Conference ก ร ม อ น า มั ย  ( Zoom 
Meeting) 

1. พิจารณาแนวทางการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กส าหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ในประเด็น ต่อไปนี ้
− รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
− องค์ประกอบ และคุณสมบัติของ “ทีมประเมินมาตรฐานงาน

อนามัยแม่และเด็กส าหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับ
จังหวัด” 

− บทบาทหน้าท่ีของทีมประเมินฯ 
− ขั้นตอนการขอรับการประเมินมาตรฐานฯ 
− ผังขั้นตอนการประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

ส าหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด 
2. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้มีการเพิ่มรายละเอียดของการประเมิน

มาตรฐานฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ตามขั้นตอนท่ีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ 
− การก าหนดคุณสมบัติของจังหวัดที่สามารถขอรับการประเมิน

มาตรฐานเครือข่ายระดับจังหวัดให้ชัดเจน 
− การก าหนดรายละเอียดและรูปแบบของข้อมูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการรับการโรงพยาบาลหรือจังหวัดที่รับการประเมินเตรียม
ข้อมูล 

สิ่งที่ด าเนินการต่อไป 
1. ส่งสรุปแนวทางการประเมินมาตรฐาน ฯ ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 

เพื่อร่วมพิจารณาอีกครั้ง 
2. ทดลองใช้โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กส าหรับ

สถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ณ จังหวัดยะลา 
3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และ

เด็กส าหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัดระหว่างเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 

 
 

 

 

ประธาน แจ้ง ด าเนินงานจัดประชุม ขับเคลื่อนงาน MOU เด็กปฐมวัยและสูงอายุ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลลัพธ์ ร้อยละ 82.51 
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว     เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 62.38 

1. การประชุมปรึกษาหารือสูตรอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็กตามพระราชบัญญัติฯ ผ่าน
ระบบ Zoom meeting วันที่ 25 เมษายน 
2565 

การประชุมร่วมกันทบทวนกลุ่มโรคที่จ าเป็นต้องได้รับอาหารที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ และพิจารณาสูตรอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
บริจาค อาหารส าหรับทารกหรืออาหารส าหรับเดก็เล็กท่ีมีวัตถุประสงค์พเิศษ 
พ.ศ. 2561 
 

 

 

 
 

2. พัฒนาโปรแกรม E-learning พระราชบัญญตัิ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

ส านักส่งเสริมสุขภาพพัฒนาโปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสนับสนุนการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 โปรแกรม E-learning พระราชบญัญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
(https://mclearning.anamai.moph.go.t
h) 

ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free)  
ตัวชี้วัด 1.14 อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
1. ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
สถานศึกษา (เตรียมความพร้อม , ติดตาม
ความก้าวหน้า) (ประชุมออนไลน์ ) 

จัดท าข้อมูลและรายงานสถานการณ์ ดังนี้  
1. สถานการณ์ COVID-19 ในเด็กอายุ 0 – 19 ปี ในช่วงวันที่ 1-21 

เมษายน 2565 
2. สถานการณ์ผู้ เสียชีวิตจากการติดเช้ือ COVID-19 ในประเทศไทย 

เปรียบเทียบจ าแนกตามช่วงอายุ 0-5 ปี และ 6-18 ปี  
3. สถานการณ์นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี, 

12-17 ป ี
 

  
 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ ที่ 21 (ประชุม
ออนไลน์) 

ประชุมเตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ครั้งท่ี 3 /2565 
วันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมอุทัย พิศัลยบุตร ส านักโภชนาการ กรมอนามัย และผ่าน
ระบบ Cisco Webex   
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมนามัย ประธานการประชุม   
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้แทนจากกระทรวง/
กรมที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนักวิชาการจากส านัก/กอง ของ
กรมอนามัย  รวมทั้งสิ้น 60 คน 
วัตถุประสงค์การประชุม : เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการเตรียมการจัดงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในตศตวรรษท่ี 21 (2565-2570) 
สรุปสาระส าคัญ 
• พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

ในศตวรรษที่ 21 ฉบับลงนาม ระหว่าง 12 กระทรวง 
• กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

เป็นนโยบายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 
21 อย่างมีคุณภาพตามหลัก 4H: เก่ง (Head) ดี (Heart) มีทักษะ 
(Hand) แข็งแรง (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน (Home)  

• กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน อายุ 6-25 ปี (เด็กประถม มัธยม 
อาชีว อุดมศึกษา) รวมถึงเด็กกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส เป็นเด็กไทย
หรือเด็กที่อาศัยในประเทศไทย 

• นโยบาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดหลัก ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ
ที่ 21 ปี พ.ศ. 2565 – 2570 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

• พิจารณาร่างก าหนดการและรูปแบบการเตรียมการพิธีลงนาม : 
นิทรรศการ พิธีการ บริหารจัดการ 
 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานโครงการ
สุขภาพดีด้วยทฤษฏีเพื่อน (ตาย)  ด้วยหลัก 10 
อ (Thailand 10 for Health) วิถีใหม่ยุคดิจิทัล 
"จัดท าคู่มือแนวทางสุขภาพดีด้วยทฤษฏีเพื่อน 
(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for 
Health) วิถีใหม่ยุคดิจิทัล " 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) 
ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล     “คู่มือ
การสอนส าหรับครู(TEACHER ‘S MANUAL)” วันที่ 4 เมษายน 2565  
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.อ.
นายแพทย์ สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิด
การประชุม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์  
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้การต้อนรบั 
ผลที่ได้รับจากการประชมุ 
• ทราบถึงกรอบแนวทางการส่งเสรมิสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) 

ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health)                                
วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล, เพื่อน(ตาย) คืออะไร 

• แบ่ง 10 กลุ่ม ระดมพลังความคิด ทบทวนบทเรียน ก าหนดประเด็นที่
ต้องรู้ที่ควรรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้และทักษะสุขภาพอย่างง่าย
ส าหรับครูสอนนักเรียน ป.5-ป.6 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน 
และได้รับข้อเสนอแนะจากท่านกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904 และ
ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  

4. จัดอบรมครูเช่ียวชาญงานอนามัยโรงเรียนยุค 
ดิจิทัล (อบรมออนไลน์) 

ความก้าวหน้าการพัฒนา Platform Yellow Book 
ทบทวนรายการข้อมูล (Dataset) และข้อมูลการออกแบบหน้าจอแสดงผล
การพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
ประชุมหารือร่วมกับกองแผนงานกรมอนามัยและกลุ่มวัยอื่นๆ และบริษัทท่ี
รับจ้างจัดท าระบบ ออกแบบหน้าจอรายงาน App. หารือกับ Cluster  
วัยเรียนวัยรุ่น ในประเด็น 
    * ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับ Health promotion ของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
    * หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
    * แนวคิดการให้ Health Point ของ Yellow Book 

  



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 และจัดส่งข้อมูลให้กองแผนงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการศึกษาและพัฒนา
ระบบนิเวศน์กลางด้านสุขภาพ 
 

5. จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลระบบการประเมนิ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียน (Digital Platform HPS  
Plus-HL) 

จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลระบบการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน (Digital Platform HPS Plus - HL) 
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) และเพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
สรุปสาระส าคัญ 
1. บริหารจัดการข้อมูลการประเมนิความรอบรูด้้านสุขภาพเด็กวัยเรยีนและ

ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ (Online) 
2. นักเรียนสามารถท าแบบวัดความรอบรูด้้านสุขภาพ พฤติกรรมสขุภาพท่ี

พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน ในรูปแบบ Online  
3. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนทีท่ าแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็กวัยเรยีน 
4. บริหารจัดการการพิมพ์เกียรติบัตรกรณีที่โรงเรียน “ผ่านรับรองการเป็น

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)” ระดับโรงเรียน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครู และนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.18 จ านวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนการสร้างเสรมิสุขภาพดคีนวัยท างาน
ในสถานประกอบการสู่วิถียั่งยืน 

- มีการประชุมคลัสเตอร์วัยท างานเดือนละครั้งเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
และทราบปัญหาอุปสรรคของแต่ละศูนย์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 

- ร่วมเป็นวิทยากรการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการณ ห้องประชุม 55 ปี บริษัท  
เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่และโรงงาน
สมุทรปราการ 25 เมษายน 2565 

- ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องหลักการชุดความรู้สุขภาพ 10  Packages และ 
มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จป. เพื่อเป็นผู้น าการขับเคลื่อนองค์กรสุข
ภาวะ รุ่นท่ี 3 กระทรวงแรงงาน วันท่ี 27 เมษายน 2565 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-
18_02.pdf 

 
  

  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

  
 

2. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบชุดความรู้ 10 
Packages แบบบูรณาการเพื่อสรา้งสุขภาวะ
ดีสู่วิถียั่งยืนโดยเน้นจดัท าเป็นแบบสื่อสังคม
ออนไลน ์  

ร่วมประชุมช้ีแจง และวางแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการสร้างเสริม
สุขภาพดีคนวัยท างานในสถานประกอบการสู่วิถียั่งยืนกับกองแผน วันที่ 4 
และ 7 เมษายน 2565 
 

กองแผนมีงานPlatform มากจึงท าให้
เกิดความล่าช้าและขอเวลาไปเริ่ม
เชื่อมข้อมูลให้เดือนพฤษภาคม 2565
มีแผนนัดกองแผนคุย 5-6 พ.ต.65 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-
18_02.pdf 
 
 

3. จัดพิมพ์ Red book จัดพิมพ์แล้วเสร็จ รอส่งมอบให้พ้ืนท่ีพร้อมคู่มือคัดกรองมะเร็งเต้านม เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดท าใหเ้กดิ
ความล่าช้าในการท างาน 

https://anyflip.com/ttatj/yvqi/ 

 
 
 

4. จัดงานวันแรงงานแห่งชาติภายใต้หัวข้อความ
ท้าทายในการดูแลสุขภาพคนวัยท างานในยุค
โควิดกลายพันธ์ุ 

 

มีคนเข้าร่วม วันท่ี 29 เมษายน 2565 งดกิจกรรม ปรับแผนเป็นผลิตสื่อ 7 
Weeksในไตรมาสที่ 4 

 

ประธาน เสนอ งบประมาณการจดังาน MOU วัยท างาน ให้เปรยีบเทียบกับงาน MOU เด็กปฐมวัยและสูงอายุ เพื่อประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC1_18/opdc_2565_idc1-18_02.pdf
https://anyflip.com/ttatj/yvqi/


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (BCP) 

1. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 รอบ 5 เดือนแรก 

จัดท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือน
แรก และอับโหลดเขาบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_06.pdf 
 

2. รายงานการสื่อสาร แผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

1.การประชุมคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง BCP ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจัดท าแผนด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ และน าเสนอผู้อ านวยการส านักฯ ลงนาม 

2. จัดท าหนังสือเวียน ขอส่งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ส านักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพทราบ 

3. ประชาสัมพันธ์แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ส านักส่งเสริมสุขภาพ บนเว็บไซต์ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_06.pdf


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_01.pdf 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ne
ws-anamai/209770 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/209770
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/209770


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ของภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอับโหลดบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf 
 

4. จัดท าแบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 
6 เดือน (1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

ได้ด าเนินการจัดท าแบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 2565) และอับโหลดบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf 
 

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิต ชีวา และเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 

1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการหิ้วปิ่นโต โชว์เมนู
ผัก  ลดหวาน มัน เค็ม 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ น าอาหารเมนูผักมาจากบ้านน ามารับประทาน ใน
กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์เมนูผัก 

 

 
 

2. ปรับแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือน
หลัง 

ด าเนินการปรับแผน และรายงานในการประชุมคณะท างานพัฒนา
สถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

 https://drive.google.com/drive/folder
s/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAe
zGx4?usp=sharing 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_11.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAezGx4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAezGx4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAezGx4?usp=sharing


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. การประชุมคณะท างานพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่  น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

จัดประชุมแล้ว 6 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 พ.ย. 64  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 ธ.ค. 64 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 ธ.ค. 64  
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 17 ม.ค. 65 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 25 ม.ค. 65 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 27 เม.ย 65 

 

 
https://drive.google.com/drive/folder
s/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAezG
x4?usp=sharing 

 
4. จัดกิจกรรม อารมณ์ดี ฟิตดี กินดี สุขภาพดี 
 

จัดกิจกรรมตามการปรับแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาสถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ เดือน เม.ย - มิ.ย. 65 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAezGx4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAezGx4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13DTL4YAlfKplaj2rJaW37n_g5GAezGx4?usp=sharing


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

1. รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ย
งบประมาณ - รบจ.1 

 
 

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 
อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 
2565 

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

 
 

ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละความส าเรจ็ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

1. ประกาศผลการคัดเลือกการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ระหว่าง
วันท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 
ระหว่างวันท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2565 จ านวน 1 ผลงาน คือ 
ผลงานการวจิัยและพัฒนา   ประเภท (Oral Presentation)  

1. เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์ (น.ส.เบญจวรรณ ยี่คิ้ว กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ) 
หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยและพัฒนา และ
ผลงานนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ ทุกผลงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันท่ี 12 –14 มิถุนายน 2565 โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ https://academic15th.anamai.moph.go.th/th ทั้งนี้ รายละเอียด
ของการน าเสนอผลงาน ทางผู้จัดการประชุมฯ จะด าเนินการแจ้งอีกครั้ง 

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมวิชาการฯ ของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ยังมีน้อย ท าให้
จ านวนที่ผ่านการคัดเลือกยังมีน้อย 

ประกาศผลการคัดเลือกการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 12 – 14 
มิถุนายน 2565 

 

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
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 

2. ประชาสมัพันธ์ ขยายเวลาการส่งผลงานเข้า
ร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 15 
พ.ศ.2565 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2565 
ประเด็นส าคัญจากการประชุม    
1. แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทย์เ ช่ียวชาญ (ด้าน

สาธารณสุข) พร้อมด้วยนักวิชาการจากส านักส่งเสริมสุขภาพ ทั้งหมด 8 
คน เข้าร่วมการอบรมโดยเป็นการอบรทั้งหมด 5 ครั้งอย่างต่อเนื่อง 

2. ในครั้งที่ 1 เป็นการอบรมทั้ง Online และ Onsite ในรูปแบบการ
บรรยาย หัวข้อดังนี้ หลักการและขั้นตอนของการท าวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัยและการเลือกหัวข้อวิจัย และ ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา ตัวแปร ระดับการวัด การก าหนดนิยามตัวแปร สมมติฐานการ
วิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
และการสังเคราะห์การวิจัย 

แผนการด าเนินการต่อไป 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ เป็นแนวทางในการสร้างและ

พัฒนางานวิจัยต่อไป 
2.หน่วยงานส่งผลงาน (ช่ือเรื่อง,ค าถามการวิจัย,วัตถุประสงค์การวิจัย,ที่มา

แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ  รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย )  ผ่ า น ท า ง E-mail 
research.anamai@gmail.comภายใน 26 เม.ย. 65 เพื่อ Coaching 1 
ครั้ง ในวันที่ 28 เม.ย. 65 (Output:โจทย์การวิจัย ค าถามการวิจัย 
วัตถุประสงค์ Review Literature บทที่1 และบทที่ 2 ) 

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมวิชาการฯ ของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ยังมีน้อย 

อบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รพัฒนาศั กยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 
1 ระหว่างวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2565 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_03.pdf 
 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวตักรรม ครั้งท่ี 2 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา09.00– 
16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ช้ัน 5  
กรมอนามัย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference 
ประเด็นส าคัญจากการประชมุ    
การทบทวนการก าหนดหัวข้อวิจยัและข้อสังเกตในการก าหนดหัวข้อการ
วิจัย โดยมี ท่านวิทยากรให้ข้อแนะน า ได้แก่ 
- รศ.ดร. กนิษฐา จ ารูญสวสัดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
- ผศ.ดร. ศริาณี ศรีใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
- ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร  
รูปแบบการจัดประชมุ  การน าเสนอ  แบ่งกลุ่มผลงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพ   และผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผลงานที่น าเสนอจ านวน 22 ผลงาน ได้แก่   
- ผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพ     จ านวน 16 ผลงาน  
- ผลงานด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ผลงาน 
สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป 
1. ผลงานท่ีน าเสนอ ข้อเสนอแนะต่างๆ อาจารยจ์ะส่งให้กับผู้น าเสนอ เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้ไขผลงานให้สมบรูณย์ิ่งข้ึน 
2. ส าหรับผู้น าเสนอบางส่วนที่ติดภารกิจไม่ได้น าเสนอ  ทางผู้จัดอบรมจะ

ก าหนดวันเวลาส าหรับการน าเสนอเพิ่มเติมและแจ้งให้ผู้น าเสนอทราบ
ต่อไปคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_04.pdf 

 

การด าเนินการรอบ 5 เดือน หลังตาม Template 

ระดับท่ี 1 Assessment 
ทบทวนและวิเคราะหผ์ลการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
ของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

➢ การวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 

➢ รายการข้อมูล ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เพือ่
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 

 ➢ เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ผลการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_10.pdf 

➢ เอกสารแสดงการวิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_11.pdf 

➢ เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่
น า ม า ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ เพื่ อพัฒนา/ปรั บปรุ ง
กระบวนการด าเนินงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/we
b-
upload/4xceb3b571ddb70741
ad132d75876bc41d/tinymce/O
PDC/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2- 

ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention  
ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้

➢ มาตรการเพื่อการขับเคลือ่นการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองคก์ร 
แห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนด
มาตรการ 

➢ สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการ
ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการ
ก าหนดประเด็นความรู้ 

 

➢ ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับ PIRAB  

    -  มี เอกสารแสดงมาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการด า เนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ตาม
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการ
ก าหนดมาตรการ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_07.pdf 
➢ ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบรกิาร (C) /  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  
    - มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่
บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนด
ประเด็นความรู้ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_12.pdf 

ระดับที่ 3 Management and Governance 
การทบทวนแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
วิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
 
 

➢ แผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ PIRAB 
มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
➢ มีรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือน และน า

ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
➢ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ

หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP) 

 

➢ มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตัวชี้วัด  

   - มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ PIRAB  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_06.pdf 
➢ มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้  มี รายงานการติดตามการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือน 
และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

➢ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP) 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_08.pdf 
 

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือน
หลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ  
6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_04.pdf 

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

- รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีอาจท าให้การขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการ
ประจ าปไีม่บรรลุเป้าหมาย   

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25
65-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_05.pdf 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักส่งเสริม
สุขภาพ โดยการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของโครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณ 500,00 บาท ข้ึนไป ครบทุกโครงการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25
65-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_06.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. จัดท ามาตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของส านักส่งเสริมสุขภาพโดย
ใช้กลยุทธ์ PIRAB 

- มาตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของส านักส่งเสริมสุขภาพ
โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการ  

- แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf 

5. การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็น
ปัจจุบัน  
 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การในระบบ DOC  
 - อัพเดทการอนุมัติปรับแผนปฏิบตัิการใน

ระบบ DOC 

- ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ให้เป็นปัจจุบัน    

- ปรับแผนปฏิบตัิการของส านักส่งเสรมิสุขภาพในระบบ DOC และอพัโหลด
เอกสารอนุมตัิปรับแผนข้ึนเว็บไซต ์ประจ าไตรมาสที่ 2 (ภายในวันท่ี 30 
มีนาคม.2565) 

 http://doc.anamai.moph.go.th/index.
php?r=str-project/trackprojectlist 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25
65-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_09.pdf 

6. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในที่ประชุมส านักสง่เสริม
สุขภาพทุกเดือนและเผยแพร่ขึ้นเวบ็ไซต์  

  - รายงานผลความกา้วหน้าการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในที่ประชุมส านักสง่เสริม
สุขภาพ 

  - รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค า
รับรองการปฏบิัติราชการ และเผยแพร่ขึ้น
เว็บไซต์ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

- รายงานการประชุมส านักส่งเสรมิสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 
ทุกเดือน ครั้งท่ี 5/2565 ประจ าเดือน มี.ค.65 (วันท่ี 29 มี.ค. 65) 
- รายงานการประชุมการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25
65-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_17.pdf 
 

7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพทุกเดอืน 

   - รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 
3  

   - รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/อบรม/
สัมมนาไตรมาสที่ 3 

- รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ประจ าไตรมาสที่ 3 
- รายงานประชุมการวางแผนการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไตรมาสที่ 3 
  - เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 
  - เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 65 
- รายงานผลการเบิกจา่ยประชุม/อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ 3  
 (รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25
65-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_12.pdf 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.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-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

65-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_18.pdf 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25
65-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_19.pdf 

8. สรปุผลการด าเนินงานตามผลผลิตกจิกรรม
ในไตรมาสที่ 3 

- สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส านกั
ส่งเสริมสุขภาพ ประจ าไตรมาสที่ 3 (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

 - 

9. สรปุวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนว
ทางการด าเนินงานในปีต่อไป) 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 
โดยตดัข้อมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 

 - 

ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

1. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการ
ด าเนินงานคุณธรรมและความโปรง่ใสของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1 ประเด็นจาก
คะแนนการรบัรูผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
(IIT) รอบ 5 เดือนแรก 

ด าเนินการแล้ว  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_02.pdf 

2. จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์ Gap ปัญหา 
การด าเนินงานคณุธรรมความโปรง่ใสของ
หน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้ 
2.1 ผลผลติและผลลัพธ์การด าเนนิงาน ระดับ 
Le (Level) ของผลการด าเนิน งานปัจจุบัน  
2.2 ข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

ด าเนินการแล้ว  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_02.pdf 

3. รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน 
สถานการณ์ ปัญหาการด าเนินงาน 
คุณธรรมและความโปร่งใสของ 
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1  

ด าเนินการแล้ว  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf


กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก 

S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_02.pdf 

4. จัดท ามาตรการ กลไก การด าเนินงาน รอบ 
5 เดือนหลัง ท่ีสอดคล้อง ตามกลยุทธ์ PIRAB 
พร้อมเหตผุลประกอบในการก าหนดมาตรการ 
และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ 

ด าเนินการแล้ว  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_05.pdf 

4. จัดท าสรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_02.pdf 

 
นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชมุ 

นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


